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مقدمه مترجمان

تکنول��وژی اطالعات و ارتباطات بر همه وجوه زندگی 
اع��م از صنعت، تجارت، فرهن��گ، اقتصاد و آموزش تاثیر 
گذاش��ته اس��ت. آموزش الکترونیکی و مخصوصا آموزش 
آنالین نش��ات گرفته از پیش��رفت تکنولوژی اطالعات و 
ارتباط��ات بوده اس��ت؛ موک ه��ا )دوره ه��ای آنالین آزاد 
انبوه( ش��کل جدید و تکامل یافته آموزش آنالین به شمار 
می روند که اشاره به دوره های آموزش با ظرفیت پذیرش 
یادگیرندگان بس��یار انب��وه و بدون محدودیت و ش��رایط 
خاصی دارد که عمدتا بصورت رایگان و یا با هزینه خیلی 
جزئی در اختیار داوطلبان دوره آموزشی در سرتاسر جهان 

قرار می گیرند. 

مرور تجارب دانش��گاه ها و موسس��ات معتبر خارجی 
نش��ان از ای��ن دارد که اکثر آنها در برگ��زاری موک فعال 



هس��تند و دانشگاه اس��تنفورد، MIT، هاراوارد را می توان 
به عنوان دانش��گاه های پیشگام در عرصه موک برشمرد. 
با نگاهی به اهداف و برنامه های دانش��گاه های خارجی و 
همچنین برخی از دانش��گاه های داخلی می توان مشاهده 
کرد که موک به عنوان یک پدیده نوین آموزش��ی بس��یار 
فراگیر شده اس��ت و همچنین می توان دید که میلیون ها 
نف��ر از مردم کل جهان در حال یادگیری در هزاران موک 
ارائه ش��ده توس��ط دانش��گاه ها و س��ازمان های دولتی و 

خصوصی هستند. 

عالوه ب��ر اینکه موک ه��ا یک پدیده اجرایی بس��یار 
فراگیری هس��تند، مرور مجالت پژوهش معتبر بین المللی 
نشان از این دارد که یک موضوع محبوبی بین پژوهشگران 
نیز هس��ت و در واقع به یک زمینه پژوهشی نوینی تبدیل 
شده است که پژوهشگران حیطه آموزش را به خود جذب 
کرده است تا ویژگی های شخصیتی یادگیرندگان، کیفیت 
آموزش موک ها، تجارب یادگیرندگان از موک و .. را مورد 

بررسی قرار دهند. 



با توجه به اینکه دانشگاه های سطح کشور و همچنین 
استارتاپ های داخلی در زمینه آموزش آنالین و برگزاری 
موک عالقمندی نش��ان داده اند، وج��ود کتاب ها به زبان 
فارسی می تواند راهگشای خوبی برای آنها باشد، همچنین 
دانش��جویان تحصیالت تکمیلی مرتبط با حیطه آموزش 
نیز ک��ه به پژوه��ش در زمین��ه موک عالقمند هس��تند 
می توانن��د از مطالب این کتاب که در قالب 4 بخش و 15 
فصل اس��ت، استفاده نمایند. در واقع این کتاب متشکل از 
مقاالت معتبر خارجی هست که توسط الیزابت مک کی و 
جان لینارس��یک به صورت کتاب منتشر شده است. ضمنا 
در فص��ل 15 کتاب، یک پژوه��ش داخلی در زمینه موک 

توسط مترجمان اضافه شده است.

مهدی بدلی و ثریا باقرشاهی
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موضوعات مربوط به سیاست در 
طراحی موک ها : تکنولوژی های 
نوظهور و مسائل مدیریت تغییر 
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موک ها



فصل 1. کاوش یک موک : 

آنچه موک در رابطه با 
یادگیری، آموزش و ارزیابی 

حرفه ای به ما می آموزد

ساندرا میلیگان1

دانشگاه ملبورن، استرالیا
پاتریک گریفین2

دانشگاه ملبورن، استرالیا

1. Sandra Milligan
2. Patrick Griffin



چکیده

در ژوئیه س��ال 2014، ی��ک دوره آنالی��ن آزاد انبوه 
)موک1( تحت عنوان »آموزش و ارزیابی مهارت های قرن 
بیس��ت و یکم« )ATC21S( در برنامه دانشگاه ملبورن2 
ارائه شد. این دوره در قالب یک پژوهش مشارکتی و نشر 
یک نوآوری، تعداد 18 هزار نفر متخصص تعلیم و تربیت 
که عمدتًا به آم��وزش و ارزیابی مهارت های پیچیده قرن 
بیس��ت و یکم عالقه مند بودند را ثبت نام کرد. این فصل، 
تجربه تدوین )تدوین دوره( و آموزش در موک و یادگیری 
از طریق آن را توصیف می کند. مؤلفان چهارچوبی را برای 
تحقیق��ات در حال انجام پیش��نهاد داده و حیطه هایی که 
موک ها توان ایجاد تغییرات فراگیرتری باشند را مشخص 
می کنن��د. ای��ن فصل با ی��ک گفتگو برای ش��روع کتاب 

1. Massive open online course (MOOC)
2. University of Melbourne



آغاز می ش��ود )موضوعات مربوط به سیاس��ت در طراحی 
موک ها( و به موضوع »تکنولوژی های نوظهور و مس��ائل 
مدیریت تغییر یادگی��ری الکترونیکی در محیط موک ها« 

پاسخ می دهد. 

مقدمه

این فصل، جوانب مختلف آموزش، یادگیری و ارزیابی 
در ی��ک دوره آنالی��ن آزاد انبوه برای حمای��ت یادگیری 
حرفه ای آموزشگران را مورد بررسی قرار می دهد. این کار 
به ش��کل اصولی حاصل تجربه اجرای موک در دانش��گاه 
ملبورن به عنوان یک پژوهش مشارکتی نوآورانه در سال 
2014 اس��ت. همچنین تحقیقات انجام شده در خصوص 
موک ها تح��ت نظارت مرکز تحقیقات عل��وم یادگیری1، 
مرکز تحقیقات ارزیابی2، و گروه پژوهشی تحلیل یادگیری3 

1. Science of Learning Research Centre 
2. the Assessment Research Centre
3. Learning Analytics Research Group at UM 



دانشگاه ملبورن در فصل حاضر مورد توجه بوده است.

ح��دود دو س��ال بعد از تصمیم به اس��تفاده از موک به 
عنوان یکی از قالب های نش��ر و مش��ارکت در پژوهش، ما 
لنزها و ددیگاه های مفهومی پیشرفته ای را ایجاد کرده ایم 
که از طریق آنها می توان به تفسیر آنچه که مشاهده کرده 
ایم، بپردازیم. ما چیزهای زیادی را درباره موک ها، قابلیت ها 
و محدودیت های آنها به عنوان وس��یله ای برای حمایت از 
یادگی��ری حرفه ای متخصصین حیط��ه تعلیم و تربیت یاد 
گرفتیم. ما متوجه ش��ده ایم که چرا دانس��ته ها در خصوص 
یادگیری از طریق موک ها اندک است. همچنین یک درک 
درست از ماهیت آموزش و ارزیابی در موک ها، مهارت های 
مورد نیاز مش��ارکت کنندگان برای یادگیری در یک موک، 
و نح��وه قضاوت درباره عملکرد موک را ایجاد کرده ایم. ما 
یک بینش صحیح در مورد پتانسیل موک ها به عنوان یک 
انکوباتور1 برای روش های جدید و در حال تکوین یادگیری 

1. incubators انکوباتوریکابزارآزمایشگاهیاستکهدرآزمایشگاههای
به میکروبها یا مانندسلولها زنده نمونههای دادن ورشد برایکشت بیولوژی
کارمیرود.



و ارزیاب��ی را در اختیار قرار داده ایم. این فصل توضیح داده 
می شود که چه چیزهایی را دیده ایم، چه چیزهایی را از آن 
س��اخته ایم و نیز با توجه وی��ژه به درک در حال تکوین ما 
در م��ورد چگونگی کمک موک ها ب��ه یادگیری حرفه ای، 
مس��یرهایی برای تحقیق و توسعه در آینده شناسایی شده 

است.  

زمینه

تصمیم به اجرای یک موک

یک برنامه تحقیقاتی فشرده با هماهنگی مرکز تحقیقات 
ارزیابی دانشگاه ملبورن )گریفین و کری1، 2015( مرحله 
سه ساله اول خود را در اواسط سال 2012 به پایان رسانده 
شد. این پروژه بر آموزش و ارزیابی مهارتهای قرن بیست 
و یکم متمرک��ز بود که بیانگر مجموعه ای از مهارت های 
عمومی پیچیدۀ یادگیری هس��تند ک��ه برای زندگی و کار 

1. Griffin & Care 



در عص��ر دانش مح��ور دیجیتالی ضرورت دارن��د، اما در 
حال حاضر در برنامه های درس��ی مدرس��ه رس��میت پیدا 
نکرده ان��د. آموزش و ارزیابی پروژۀ تحقیقاتی مهارت های 
قرن بیس��ت و یکم دربردارن��ده تعریف 250 صاحبنظر در 
سراس��ر جهان از ای��ن مهارت ها بود. این پروژه توس��ط 
سه ش��رکت )سیس��کو1، اینتل2 و مایکروسافت3( حمایت 
می ش��د و از همکاری و حمایت شش دولت ملی )آمریکا، 
کاستاریکا، استرالیا، سنگاپور، فنالند و هلند( برخوردار بود. 
دستاوردهای این پروژه در ماه ژوئیه سال 2012 تحویل و 
در کنفرانس 2012 کمیته بین المللی آزمون در آمس��تردام 
ارائه ش��د. این پروژه مهارت ه��ا را در یک قالب کاربردی 
برای اساتید و برنامه ریزان درسی قرار داد و نحوه آموزش 

و ارزیابی آنها را مشخص کرد. 

تی��م پ��روژه دو مهارت پیچی��ده را با عن��وان »نمونه 
حل مسئله مش��ارکتی« و »یادگیری از طریق شبکه های 

1.  Cisco 
2.  Intel
3.  Microsoft



دیجیتال« مشخص و وارسی کرده و یک نمونه برنامه نشر 
آکادمیک )گریفین و هم��کاران، 2012، گریفین و کری، 
2015( )مجموعه ای از پیش��رفت های ایجاد ش��ده برای 
رشد تفس��یر اس��اتید از مهارت ها، مجموعه ای از وظایف 
مربوط به ارزیابی آنالین جهت استفاده در کالس درس، و 
مجموعه ای از ماژول های1 توسعه حرفه ای( را تدوین کرد. 
از س��ال 2012، مرکز تحقیقات ارزیابی)ARC( وظایف و 
ک��د گذاری های مربوط��ه، نمره دهی، تفس��یر و گزارش 
دهی پروتکل ها را مجدد صورت بندی کرده اس��ت و این 
باع��ث ایجاد عالقه قابل توجهی در بین سیاس��ت گذاران 
آموزش��ی، معلمان و مدارس شده اس��ت. خوشبختانه و از 
روی تص��ادف، در کن��ار ای��ن که پروژه توج��ه خود را به 
نش��ر یافته های خود متمرکز کرده بود، دانش��گاه ملبورن 
برنامه هایی را برای اجرای یک دوره موک در سال 2014 
در نظر گرفت. این اتفاق از نظر موسسه تحقیقات ارزیابی 
ب��ه عنوان یک فرصت برای تعام��ل با کار و تخصص در 

1. modules: نمایش برای که است استفاده و نصب قابل فایل ماژولیک
محتواباانجامیکعملیاتخاصمورداستفادهقرارمیگیرد.



سطح بین المللی مورد توجه قرار گرفت. دانشگاه ملبورن 
انتظارات سطح باالیی را برای دوره های موک خود عنوان 
می کند: دوره ها نباید حالت سرگرمی های آموزشی داشته 
باش��ند. پروژه باید برای این طراحی شود که متخصصان 
را به چالش کش��یده و آنها را درگیر سازد. به طور خاص، 
به نظر می رسد که موک ها به عنوان یک پدیده دیجیتال 
قرن بیست و یکم باید به منظور نشر دانش مربوط به یک 
پ��روژه تحقیقاتی دنیای قرن بیس��ت و یکم در خصوص 
یادگیری در عصر دیجیتال اجرا ش��ود. موک یک وس��یله 
بسیار خوب برای ذخیره فشرده منابع دیجیتال، گزارش ها 

و ویدیوها را ایجاد کرده است. 

 البت��ه تردیدهایی وجود دارد. تعداد زیادی از ش��رکت 
کنن��دگان در موک ها از دوره خارج می ش��وند )به عبارت 
دیگر، نرخ اتمام دوره، بسیار پایین تر از نرخ ثبت نام دوره 
اس��ت(. آیا نتایج به دس��ت آمده س��رمایه گذاری منابع را 
توجی��ه می کند؟ پلت فرم های موک دوران ابتدایی خود را 
س��پری می کنند. آیا آن پلت فرم ه��ا می توانند از درگیری 
عمیق با عمل دانش��گاهی الزم ب��رای یادگیری حرفه ای 



موثر آموزشگران، و نیز رویکرد بالینی دانشگاه ملبورن به 
تربیت معلم حمایت کنند؟ همچنین س��واالت دیگری نیز 
در رابط��ه با برنامه موک در دانش��گاه ملبورن وجود دارد. 
اکثر موک ها در دانش��گاه ملبورن به س��مت یک آموزش 
پوی��ا تمایل دارن��د و بر ارزیابی و نمره ده��ی پایانی تاکید 
می کنند. در مقابل، پروژه آموزش مهارت های قرن بیست 
و یک��م) ATC21S( از رویکرد توس��عه ای برای آموزش 
استقبال کرده و بر ارزیابی به عنوان بازخورد تکوینی تاکید 

می کند. 

جدول 1. ثبت نام در موک ها در دانشگاه 
ملبورن، 2013

تعداد ثبت نامعنوان موک
74202اصول اقتصاد کالن
53065فیزیولوژی ورزشی

51333بهینه سازی گسسته
47557رفتار حیوانات



48525تغییرات جوی
کنترل اپی ژنتیک 

اصالح ژن
4295

31443تولید سرمایه ملت ها

منبع: دانشگاه ملبورن، 2014 

ب��دون تردید، طراح��ان برنامه موک مش��غول انجام 
کار خود ش��ده اند. مخاطبین مورد نظر برای دوره ش��امل 
معلمان، مس��ئوالن مدرس��ه، متخصصان برنامه درسی و 
ارزیابی و همچنین ش��اگردان و والدین آنها هس��تند. این 
ماهیت مهارت های قرن 21 را پوش��ش می دهد، این که 
چگونه می توانند از طریق پیشرفت های فزاینده به اهداف 
یادگیری مبدل شوند، چگونه می توان رشد این مهارت ها 
را ارزیابی کرد و این که چگونه معلمان می توانند رشد این 
مهارت ها را در کالس پشتیبانی کنند. موک به دنبال ایجاد 
فهم بیشتر در مورد موضوع و حمایت از مشارکت کنندگان 
در رشد فعالیت خود است )در اصل، آموزشگران با تجربه( 
اس��ت. هدف اصلی این رویکرد ایج��اد درک باال از یک 



رویکرد توس��عه ای به آموزش، ارزیابی و یادگیری اس��ت. 
آن دسته از شرکت کنندگانی که الزامات رسمی را کسب 

کرده اند، گواهی دوره را دریافت می کنند. 

 موک ها در دانشگاه ملبورن

دانش��گاه ملب��ورن تاکن��ون 14 م��وک را در پلت فرم 
کورس��را ارائه داده اس��ت. آنها در برنامه ترم های کش��ور 
استرالیا یک واحد تحصیلی هستند که از 5 تا 13 هفته به 
طول می انجامند و نیاز به چند س��اعت در هفته مشارکت 
نیمه همگانی دارند. آنها فش��رده هس��تند زیرا تعداد ثبت 
نام ها در آنها همان گونه که در جدول 1 نش��ان داده شد، 
هزاران نفر اس��ت. گروه های شرکت کننده نیز همان طور 
که وسیع هستند، متنوع می باشند. شرکت کنندگان از 180 
کشور حضور دارند، گروه سنی آنها از 18 تا 80 ساله متغیر 
اس��ت و زمینه های آموزشی، فرهنگی و زبان متنوع است. 
ش��رکت کنندگان اهداف خود را دنبال می کنند، بعضی به 
دنبال مهارت های فنی، بعضی به دنبال یادگیری در رشته 



خود ، بعضی ها به دنبال عالیق عمومی هس��تند، و بعضی 
از آنها به س��مت پیش��رفت کاری یا رشد حرفه ای هدایت 
می ش��وند. ش��رکت در این دوره ها برای هر کسی که به 
اینترنت دسترس��ی داشته باشد، آزاد است. ثبت نام رایگان 
اس��ت، دسترسی به منابع آزاد اس��ت یا مجوز آنها توسط 
ناشران برای استفاده در موک صادر شده است. هیچ پیش 
ش��رطی برای ش��رکت در این دوره ها وجود ندارد و حتی 
نی��ازی به ثبت نام به ص��ورت ذکر نام و آدرس ایمیل نیز 
وجود ندارد. ارائه از طریق ابر1)فضای وب( اس��ت. دوره ها 
توسط کادر آموزشی متخصص با اهداف دقیق، برنامه های 
مشخص شده، س��خنرانی های ویدئویی، مباحث تکمیلی، 
انجمن ه��ا و ویکی ها ارائه می ش��ود. تکالی��ف مربوط به 
ارزیاب��ی معمواًل به طور خودکار یا توس��ط هم دوره ای ها 
نمره گذاری می ش��وند )ارزیابی همتایان(. گواهینامه های 
پایان دوره به تنهایی اعتباری برای دوره های اجرا ش��ده 
ایج��اد نمی کنند. ش��رکت کنندگان تنه��ا از طریق تعامل 
مس��تقیم با ش��رکت کنندگان دیگر به تعامل می پردازند. 

1. cloud 



عمدت��ًا تعامل فرد به فرد بین ش��رکت کنندگان از طریق 
انجمن ه��ا1 و ارزیابی آنها توس��ط یکدیگ��ر و یا از طریق 
رس��انه های اجتماعی و ابزاره��ای مدیریت دانش صورت 
می گیرد. پلت فرم، س��ازماندهی مواد و فرایندهای دوره ها 
را معی��ن می کن��د و در انجام ای��ن کار از تکنولوژی های 
دیجیتال��ی و رایان��ش ابری به��ره می گیرد. ای��ن نیازمند 
اطالعات ارزیابی و فعالیت اس��ت. در ارائه چند رس��انه ای 
بس��ته به موقعی��ت، از تکنولوژی های مختل��ف ارزیابی و 
تحلیل استفاده می ش��ود، و از پاسخ های ویژه به افراد در 
مقیاس مشخص پش��تیابی می ش��ود که این دربرگیرنده 

بازخورد فوری به هر یادگیرنده در هر زمان می باشد. 

با وجود ش��باهت های بین موک ها در پلت فرم ها، هر 
م��وک ویژگی های خ��اص خود را دارد. ان��واع موک های 
دانشگاهی در حال حاضر فراوان هستند که منعکس کننده 
تنوع دیدگاه های معرفت شناختی، تنوع محتوا، مخاطبان، 
روش های آموزش، روش ه��ای ارزیابی و تکنولوژی های 

1. forums 



در دسترس است )روسل، کارون و هیوتی1، 2014(. غالبًا 
تفاوت چش��م گیری بین ایکس موک ها2 و سی موک ها3 
وج��ود دارد )روس��ل و هم��کاران، 2014(. ایکس موک 
توسط استاد تدریس می ش��وند، بر محتوا تمرکز دارند، بر 
انتقال دانش تاکید دارند، و معمواًل دارای س��اختار باالیی 
هستند. سی موک ها کمتر س��اختار یافته هستند، رویکرد 
ارتباط گرایان��ه ای در زمینه ایجاد دان��ش دارند )زیمنس، 

2004( و به طور طبیعی مشارکتی تر هستند. 

بررس�ی موک آموزش و ارزیابی مهارت های 
قرن بیست و یکم

موک »آموزش و ارزیابی مهارت های قرن بیس��ت و 
یک��م« از لحاظ فرایند اجرا به ایکس موک ها مایل تر بود. 
ای��ن دوره 351 دقیقه س��خنرانی های ویدئویی را در 32  

1. Roselle, Caron & Heutte 
2. x-MOOCs 
3. c-MOOCs 



قسمت تنظیم کرد و بیش از شش هفته به طول انجامید. 
این دوره کوتاه بود و با فیلم های کمتر و کوتاه تر از موارد 
مربوط به موک های دانشگاه ملبورن اجرا شد. یک لیست 
حرف��ه ای برای خواندن و یک محل کتابخانه ایجاد ش��د. 
انجمن هایی برای حمایت از جلس��ات کالج تشکیل شد و 
شبیه بسیاری از موک های کورسرا تولید شد، یک حرکت 
تازه بود اما بی س��اختار و برای اس��تفاده با دشواری هایی 
همراه بود. مجریان دوره حضور کمی در انجمن ها داشتند، 
اما سایر کارگزاران ارشد به طور متوسط در انجمن حضور 
داش��تند. به طور کلی، ش��رکت کنن��دگان در این انجمن 
توانس��تند اکثر مس��ائل خود را حل کنن��د، و فقط در چند 
مولفه نیاز به تخصص ارائه دهندگان وجود داشت. ارزیابی 
در قالب س��ه آزمون کوتاه شامل 60 سوال صحیح/ غلط 
تامل برانگیز و دو تکلیف که برای انجام به وظایف چالش 
برانگی��ز نیاز داش��تند تا ایده های تئ��وری را به طرح های 
عملی تبدی��ل کنند. این فعالیت های ارزیابی به طور مدام 
در انجمن ها به صورت "دشوار" و گاهی اوقات به صورت 
"پیچیده" توصیف می شد. نظر یکی از مشارکت کنندگان 



در این باره به شرح زیر است: 

به تکلیف دوم که نگاه می کنم و احس��اس می کنم به 
طور ناگهانی از منطقه راحتی خود بیرون می روم! واکنش 
من این اس��ت که در حقیقت میخواهم کاری انجام دهم 
تا در این تکلیف نمره مناس��بی بگیرم! شاید دوباره به این 

نقطه بازگردم! 

ی��ک کاربر فیس بوک 4500 ش��رکت کننده را جذب 
کرده و یک جریان توییتر را ایجاد کرده است. البته از ویکی 
یا س��ایر تکنولوژیهای دانش محور استفاده نمی کند. این 
هیچگونه فعالیت های همزمان مانند دیدارها یا پاتوق ها و 
یا وبینارها را دربر نمی گرفت. نظرسنجی های قبل و بعد از 
دوره توسط 1984 و 583 نفر از مشارکت کنندگان در بین 
بیش از18000 ش��رکت کننده ای که ثبت نام کرده بودند، 
پاس��خ داده شد که یک راهنمایی را در عوض یک تصویر 
نهایی از تجارب مشارکت کنندگان ایجاد می کرد. متوسط 
زمان صرف ش��ده توسط ش��رکت کننده ها در هر هفته بر 
اساس نظر سنجی پایانی 4 تا 5 ساعت گزارش شده است. 



 مشخصات مشارکت کنندگان

مشخصات مشارکت کنندگان که در یک بررسی قبل 
از دوره مش��خص شد و تنها از جهت ارتباط نزدیک آن با 
مخاطبان مورد نظر دوره عجیب به نظر می رس��ید و این 
مش��خصات بر اس��اس دیگر موک ها در دانشگاه ملبورن 
تش��ریح شد. همانطور که در شکل 1 به طور خالصه بیان 
شده اس��ت، نظرسنجی نشان می دهد که نیمی از شرکت 
کنندگان را زنان تش��کیل می دادن��د)53 درصد(، میانگین 
سنی 35-44 سال و حدود 70 درصد از مشارکت کنندگان 
به صورت تمام وقت در دوره ش��رکت داش��تند. ش��رکت 
کنندگان در س��طح باالیی ش��رایط الزم را داش��تند: 32 
درصد با درجه کارشناس��ی، 58 درصد با درجه کارشناسی 
ارش��د و 14 درصد با درجه دکترا. بخش عمده)60 درصد( 
شرکت کنندگان انگلیس��ی زبان نبودند و همانطور که در 
ش��کل 2 نشان داده ش��ده است از 176 کش��ور در دوره 
حضور داش��تند. اکثر ش��رکت کنندگان )85 درصد( دلیل 
اصلی پیوس��تن به این دوره را »توسعه حرفه ای« معرفی 
کرده اند. درصد بس��یار باالتری نس��بت به حد معمول در 



دانش��گاه ملبورن در خصوص موک از دوستان یا شبکه ها 
چیزی را ش��نیده بودند )22 درصد(. عالقه مندی سازمانی 
در استفاده از موک برای یادگیری حرفه ای در سازمان های 
حرفه ای، ادارات دولتی و واحدهای دانشگاهی بسیاری از 
کشورها شیوع داشته اس��ت و این احتماال منعکس کننده 
ویژگی های محتوا و چالش مداوم برای حمایت از توس��عه 
حرفه ای در بین نیروی کار می باشد. در کنار آمار، دو نکته 
درباره ویژگی های مش��ارکت کنن��دگان در موک آموزش 
و ارزیابی مهارت های قرن بیس��ت و یکم بس��یار برجسته 
اس��ت. اول، ب��رای یک موک تاکید بر انتش��ار پژوهش و 
درگی��ری با حیطه تعلیم و تربیت در س��طح جهانی برای 
گروهی بین الملل��ی، چندزبانی، با تجربه، حرفه ای و واجد 
شرایط که در برنامه مشارکت کرده اند ممکن است چندان 

مناسب نباشد. 



شکل 1: مشخصات مشارکت کنندگان 
در دوره آموزش و ارزیابی مهارت های 

قرن بیست و یکم

ش�کل 2: توزی�ع جغرافیایی مش�ارکت 
ارزیاب�ی  و  آم�وزش  دوره  در  کنن�دگان 

مهارت های قرن بیست و یکم



مثالی از خود – گزارش��ی1 که در جدول 2 ارائه ش��ده 
اس��ت، نش��ان دهنده تنوع در بین شرکت کنندگان است. 
دوم، به نظر می رسد شرکت کنندگان در قالب این گروه ها 
در یک کل یکپارچه قرار می گیرند. این عقیده وجود دارد 
که با حضور گروه های س��نی، زبانی و کشورهای مختلف، 
گمان می رود که ش��اگردان آم��وزش مورد نظر که الزمه 
آماده س��ازی آنها برای دنیای غنی از تکنولوژی اس��ت را 
دریافت نکرده اند. نظرسنجی پیش از دوره نشان می دهد 
که س��طح باالیی از اتفاق نظر بین گروه های مختلف در 
ای��ن رابطه وجود دارد که دریاف��ت آموزش برای »محیط 
کار دیجیتال2« بس��یار مهم اس��ت، و انجمن ها پیش��نهاد 
می دهن��د که م��دارس هنوز قادر به محقق س��اختن این 
امر نیس��تند. بر طبق نظر شرکت کنندگان، توجه کافی به 
پیاده سازی محیط دیجیتالی و اقتصاد دانش در برنامه های 
درس��ی مدرسه مبذول داشته نمی شود. با توجه به مباحث 
میان ش��رکت کنندگان، آموزش مستقیم به شکلی تقسیم 

1. self-introductions 
2. digital workplace’ 



نش��ده و به صورت سیستم »گچ و تخته1« بر مهارت های 
س��طح پایین تاکید دارد و بیش از حد بر آموزش 3Rs2 به 
منظور رد کردن مهارت های یادگیری انعطاف پذیر تمرکز 
دارد که فارغ التحصیالن برای ورود به تحصیالت باالتر یا 
ورود ب��ه محل کار در اقتصاد دیجیتال و جامعه به آن نیاز 
دارن��د. در مجموع 18301 نفر در این دوره ثبت نام کرده 
و آن را کوچکترین موک در دانش��گاه ملبورن تا آن زمان 
دانسته اند، اما در این رابطه که شرکت کنندگانی با شرایط 
الزم و تجارب حرفه ای را جذب کرده اس��ت، به این دلیل 
بوده که بر یادگیری حرفه ای و حرفه آموزش در سراس��ر 
جهان تمرکز داش��ته است. مانند دیگر موک های دانشگاه 
ملبورن، در این موک )آموزش و ارزیابی مهارت های قرن 
بیس��ت و یکم( نیز اکثریت با ش��رکت کنندگان آمریکای 
ش��مالی و اروپ��ا بود، اما ش��رکت کنندگان زی��ادی نیز از 
آمریکای جنوبی، آفریقا و ش��مال و شرق آسیا نیز حضور 
داشتند. همچنین نسبت ثبت نامی ها از کشور استرالیا که 

1. chalk and talk’: سیستمتدریسسنتیکهمعلمبهصورتحضوریبه
ارائهمطالبمیپردازد.
2. reading, writing and arithmetic



حدود 10 درصد از ثبت نامی ها را تش��کیل می داد، نسبت 
به دیگر موک ها می��زان باالیی بود. ما دریافتیم که برای 
پشتیبانی از سخنرانان غیر انگلیسی زبان و افرادی که در 
کش��ورهایی زندگی می  کنند که تکنولوژی های دیجیتالی 
در کالس ه��ای درس کمتر مورد اس��تفاده قرار می گیرد 
به کار بیشتری نیاز اس��ت، اما در عین حال معلمان هنوز 
برای آموزش مهارت های دنیای دیجیتال با چالش مواجه 

هستند.

ماهیت آموزش در یک موک

در ادبیات و مبانی مربوط به موک، در خصوص نقش 
"اس��تاد" بحث های مفصل��ی وج��ود دارد. موقعیت های 
مختل��ف اس��اتید در موک ها به روش آموزش��ی، زمینه ها 
و دیدگاه های فلس��فی که بر اس��اس آن فعالیت می کنند، 
بس��تگی دارد )روس1 و هم��کاران، 2014(. تجرب��ه دوره 
آموزش و ارزیابی مهارت های قرن بیس��ت و یکم نش��ان 

1. Ross



می ده��د که آم��وزش نباید با آنچه معل��م انجام می دهد، 
ترکیب ش��ود. تجربه تدری��س در دروه آموزش و ارزیابی 
مهارت های قرن بیس��ت و یکم از نظر یک شرکت کننده 
شامل تالش های مشارکتی تیم دوره، تالش های آموزشی 
پلت فرم و تالش های آموزش��ی مشارکت کنندگان است. 
کار این س��ه عامل برای تشکیل "آموزش" در بطن موک 
ترکی��ب می ش��ود. هیچ کدام از این س��ه عامل نمی تواند 
بدون موارد دیگر موثر واقع شود. ممکن است اینطور باشد 
که هیچ دو شرکت کننده ای تجارب واحدی از "آموزش" 

را کسب نکرده باشند. 

تیم دوره1 به عنوان معلم

اولین و واضح ترین عامل آموزش، تیم دوره است که 
موک را ایجاد کرده اس��ت )میلیگان و همکاران، 2014(. 
این گروه ش��امل 20 نفر از اعضای دانش��گاه ملبورن در 
یک دوره 12 ماهه بود. دو استاد دانشگاه از تیم تحقیقاتی 

1. Course Team



چهارچ��وب موک، »برنام��ه زمانی« را طراح��ی کردند و 
محتوای اصلی را ارائه کردند. مابقی افراد کار مس��یریابی، 
مدیریت کار و کنترل کیفیت، ویرایش اسکریپت ها، تولید 
و ذخی��ره فایل های صوتی - تصویری، پش��تیبانی کافی 
در ارائه ویدئوها، تولید و ویرایش ویدیوها، پش��تیبانی وب 
س��ایت ها، مش��اوره در طراحی یادگیری، اخذ مجوزهای 
الزم، تهی��ه منابع، و طراح��ی ارزیابی هم��کاری کردند. 
در حال��ی که موک در ح��ال اجرا بود، اعضای دانش��گاه 
ملبورن در حمایت از تدریس و ش��کل دهی به گروه های 
الزم مش��غول به کار بودند و موسس��ه کورسرا، پشتیبانی 
فن��ی الزم را ارائه می نمود. این تیم س��اختار، محتوای و 

سازماندهی دوره را انجام داد. 



ج�دول 2: تامل�ی ب�ر پی�ش زمین�ه و انگی�زش 
ارزیاب�ی  و  آم�وزش  دوره  در  ش�رکت کنندگان 

مهارت های قرن بیست و یکم

نظرات 

مشارکت 

کنندگان

من از جنوب ایندیانا در ایاالت متحده آمریکا ش��رکت 
ک��رده ام. من مدیر یک مدرس��ه ابتدایی هس��تم و به 
دوره ه��ای آنالین ب��رای کمک به توس��عه حرفه ای 
اعضای هیات علمی عالقه مند هستم. من یک طراح 
آموزش��ی در ملبورن هس��تم. من یک شرکت توسعه 
اجتماع��ی در انگلس��تان دارم و ت��وان معلم��ان برای 
اس��تفاده موثر از منابع آموزش��ی را ب��اال می بریم. من 
از کراچی پاکستان هس��تم، کار من در حیطه استفاده 
از تکنولوژی در آموزش و توسعه توانایی معلمان برای 
اس��تفاده از تکنول��وژی در آموزش اس��ت. من مدرک 
دکت��رای تغییر برنامه درس��ی دارم و بعد از اتمام دوره 
تحصیالت دبیرس��تان 10 سال در حوزه آموزش عالی 
مش��غول کار بوده ام. من اخیرا از تدریس در انگلستان 
برای آموزش در کشورهای مختلف شرقی منتقل شده 
ام. من از بادولونای کاتالونیا در کش��ور اسپانیا هستم. 
من یک معلم 27 س��اله هس��تم و می خواهم خودم را 
ارتقاء بخش��م تا وضعیت دانش آموزانم نیز بهبود یابد. 
من در دب��ی زندگی می کنم، تحصیالت مدرس��ه ای 
خود را به پایان رس��انیده ام و سیس��تم آموزش هند را 

دنبال می کنم. من مدیر یک مدرسه آنالین هستم



نظرات 

مشارکت 

کنندگان

م��ن هیج��ان زده ام ک��ه روش هایی ب��رای ارزیابی 
مهارت های قرن بیس��ت و یکم ممکن اس��ت موجود 
باش��د. من تالش می کنم تا بعضی از این مهارت ها را 
به فعالیت های روزانه خود بکشانم، اما تالش می کنم 
تا اثربخش��ی یادگیری را ارزیابی کنم. من عالقه مند 
به ایجاد یک تغییر چش��مگیر در برنامه درس��ی فعلی 
هس��تم که ب��ه نظر من بس��یار کهنه ش��ده و به طور 
موث��ر مهارت های را آموزش نمی ده��د. ما نیاز داریم 
ت��ا تغییراتی را در س��طح سیاس��ت ها اج��را کنیم. آیا 
می توانی��م این کار را انجام دهیم؟ من چنین فکری را 
در نظر دارم اما مطمئن هستم که کار ساده ای نیست.

سالم! من از کشور پاکستان هستم. افسر سابق ارتش 
و پس از استعفا در س��ال 1999 از شغل نظامی خارج 
شده ام. در حال حاضر پنج سال است که یک مدرسه 
و کالج تاس��یس کرده ام. تالش من برای ساخت یک 
مدرس��ه قرن بیس��ت و یکم در یک جامعه کشاورزی 
بوده اس��ت و امید دارم تا به بزرگترین خواس��ته خود 
برس��م: ایجاد یک سیاس��ت برای ارزیابی مهارت های 
قرن بیس��ت و یکم. من همراه با تیم معلمان توانستم 
ی��ک برنام��ه را طراح��ی و در این مدرس��ه اجرا کنم. 
بنابراین امیدوارم بتوانم به هدف مورد نظر دست یابم. 

با آرزوی بهترین ها برای شما.



نظرات 

مشارکت 

کنندگان

سالم، من از کشور یمن هستم. من در حال حاضر در 
ام��ارات متحده عربی تدریس فیزیک انجام می دهم و 
بس��یار عالقه مند به معرفی مهارت های حل مس��ئله 

مشارکتی و تفکر انتقادی در آموزش هستم.
 CPS کار من این اس��ت ک��ه یک دس��تگاه چینی

ارزیابی رایانه با واحدهای پاسخگو را بسازم
من برای یک سازمان غیر دولتی بین المللی در کامبوج 
کار می کن��م. آموزش و پرورش مهم ترین زمینه برای 
ما اس��ت. ما از بیش از 2000 کودک آس��یب پذیر در 
کامبوج مراقبت می کنی��م. بنابراین، ارزیابی و آموزش 
دوره های مهارت های قرن بیس��ت و یکم بسیار برای 

ما مهم است
م��ن عالقه من��د به این موضوع هس��تم ک��ه چگونه 
می توان بر ارزیابی آموزش در ویکتوریا تأثیر گذاشت و 
چگونه اساتید می توانند در کالس های درس فرهنگ 
همکاری ایجاد کنند)به ویژه در برنامه درس��ی مقطع 

کارشناسی(.
بحث بس��یار زیادی در مورد مهارت های قرن بیست و 
یکم وجود دارد، اما حرکت از نظریه به س��مت کاربرد 
عمل��ی و ارزیابی ای��ن مهارت ها کار راحتی نیس��ت. 
م��ن امیدوارم که در جریان ای��ن موک یک گفتگوی 
را ترتی��ب دهی��م که به م��ا کمک کند هم��ه چیز را 
در راس��تای توس��عه مهارت های قرن بیس��ت و یکم 
شاگردان بررس��ی کنیم، و نه فقط در خصوص جهت 

گیری های خاص.



نظرات 

مشارکت 

کنندگان

من نیز از کش��ور غیر انگلیسی زبان آذربایجان هستم. 
در م��دارس دولتی ما نیز دان��ش آموزان به طور عمده 
ب��رای ش��رکت در امتحانات و گذران��دن آنها آموزش 
می بینند و اکثر آنه��ا نمی توانند آزادانه فارغ التحصیل 
شوند. اما در مدارس خصوصی وضعیت متفاوت است. 
برنام��ه ویژه برای کم��ک به دانش آم��وزان ما برای 
ارتباط و نش��ان دادن مهارت های خود از س��نین اولیه 
ایجاد شده است. آنها می توانند به راحتی با معلمان در 
مورد هر موضوع بحث کنند، مقاله بنویسند و کارهایی 
از ای��ن قبیل انجام دهن��د. من همچنان ب��ه رویکرد 
توسعه ای مشتاق هستم، زیرا براساس آن چیزی است 
که ش��اگردان می توانند انجام دهن��د. این دور از ذهن 
نیست که اساتید به جای این که در صدد توسعه سایر 
توانایی های شاگردان برآیند، صرفا چیزهایی را آموزش 

می دهند که شاگردان توان انجام آنها را ندارند.
من پرس��تاری آموزش می دهم، بنابراین باید یادگیری 
آکادمی��ک و آم��وزش مهارت ه��ای حرف��ه ای برای 
ش��اگردان اتفاق بیفتد. برای دانش��جویان تحصیالت 
تکمیلی، درک فش��رده ای از مهارت ها وجود دارد که 
شامل تحقیق، مشارکت حرفه ای، حمایت از سیاست ها 
و تدوین آنهاست. من به دنبال یادگیری نحوه استفاده 
از یک چارچوب ب��رای ایجاد مهارت های عمیق مورد 
نیاز از جمله تفکر انتقادی، تعامل، یادگیری / پردازش 

حجم زیادی از اطالعات در حال تغییر هستم.



پلت فرم به عنوان معلم

پلت فرم – دومین عامل آموزش - تجربه ی یادگیری 
را به شکل خس��تگی ناپذیری سازماندهی می کند. قدرت 
س��ازماندهی پلت فرم چشمگیر است. اجرای یک دوره را 
با هزاران نفر از شرکت کنندگان به صورت منظم تسهیل 
می کن��د، توزیع و پیگی��ری مواد و فعالیت ه��ا، نگهداری 
س��وابق شرکت کنندگان و مدیران و مدیریت جریان چت 
در بین شرکت کنندگان را انجام می داد )در دوره آموزش 
و ارزیاب��ی مهارت های قرن بیس��ت و یکم(. به ش��رکت 
کنن��دگان اطالعات و بازخورد های ف��ردی و به موقع بر 
اس��اس پرس��ش های زمان پخش ویدئو ارائ��ه می داد، از 
طری��ق آزمون ها موضوعات کلی��دی در طول دوره مورد 
ارزیاب��ی قرار م��ی داد و از مش��ارکت و فرآیندهای گروه 
مدیریت بهره می گرفت. اغلب پرس��نل تدریس این پلت 
فرم را به عنوان یک امکان برای آزادی عمل، و برابر با یک 
تیم از عوامل آموزشی دقیق و پیگیر تجربه کردند. در طی 
18 م��اه از ایجاد موک، این پلت فرم تحت طراحی مداوم 
ب��ود و ویژگی های جدید اغلب به ق��درت محیط آموزش 



می اف��زود. در جاهای دیگر به ویژه توس��ط کارکنانی که 
به روش های یادگیری توس��عه ای، ارزیابی های مبتنی بر 
پیش��رفت و فعالیت های یادگیری مشارکتی مایل هستند، 
پل��ت فرم به عنوان یک عامل محدود کننده تجربه ش��د. 
این پلت فرم بر اساس اصول آموزش و ارزیابی توسعه ای 
تدوین نش��ده اس��ت و این یک محدودی��ت خاص برای 
م��وک آموزش و ارزیابی مهارت های قرن بیس��ت و یکم 
به حس��اب می آید ک��ه قصد دارد ای��ن رویکردها را برای 
ش��رکت کنن��دگان طراحی کنند. اختالف بی��ن پیام قرن 
بیس��ت و یک��م در مورد ارزیاب��ی و روش ارزیابی در قرن 
بیس��تم موجب ناامیدی برای کارکنان دوره ش��د و باعث 
شد که شرکت کنندگان نظرات خود را بیان کنند. ارزیابی 
از یکدیگ��ر در این موک به دلیل مقیاس وس��یع و قدرت 
مولد یادگیری پذیرفته ش��د اما از جهت عدم ثبات آسیب 
پذیر بود. این انجمن ها، هرچند که توس��ط بسیاری از آنها 
مورد اس��تفاده قرار گرفت، برای بعضی از آنها سخت بود. 
ویکی برای استفاده و پشتیبانی از یادگیری مشارکتی بین 
همس��االن غیر از استفاده در انجمن ها بسیار محدود بود. 



در اص��ل، صرف نظر از نقایص ی��ک تکنولوژی که هنوز 
در دوران نوباوگی خود است، پلت فرم به عنوان یک ابزار 

قابل اطمینان آموزش در موک عمل کرد. 

شرکت کنندگان به عنوان معلم ها

س��ومین عام��ل تدریس، تالش مش��ارکتی ش��رکت 
کنندگان ب��ود که به روش های مختلفی اعمال می ش��د. 
ابتدا و به طور واضح، ش��رکت کنن��دگان تالش و انرژی 
الزم برای پشتیبانی از ارزیابی تکالیف مورد ارائه دادند که 
در آن ش��رکت کنندگان می توانن��د فعالیت خود و رویکرد 
اجرای��ی در م��وک ارتباط ایجاد کنن��د. تکالیف مورد نظر 
مس��تلزم این بودند که ش��رکت کنندگان برنامه ریزی و 
توصیف مداخالت آموزش��ی را انج��ام داده و یک ارزیابی 
عملی را برای حل مس��ئله مش��ارکتی )CPS( متناس��ب 
ب��ا فعالیت ه��ای خ��ود اعمال کنن��د. در مجم��وع 1580 
شرکت کننده، 2657 نفر برای انجام این کار متعهد شدند 
و بیش از 8000 ارزیابی را به عمل آوردند. تکالیف به طور 



تصادفی بین سه نفر از مش��ارکت کنندگان برای ارزیابی 
توزیع شد که هر به هر کدام از آنها یک عالمت و عنوان 
اختصاص داده شد. درجه عالمت های اختصاص داده شده 
ارزیابی شد. خود - ارزیابی نیز الزم بود. نظر یک شرکت 
کنن��ده در خص��وص ارزیابی ش��اگردان از یکدیگر بیانگر 

ارزش آن است:

 من س��ه دیدگاه متفاوت را در این خصوص دارم. من 
تجربه را دوست داش��تم، در حقیقت، پنج مورد از اینگونه 
ارزیابی ه��ا را انجام دادم. این یک تجربه برای یادگیری و 
رشد است. باید بگویم بازخورد بسیار مفید از شاگردانی که 
تکالیف من را ارزیابی کرده اند دریافت داش��ته ام. بس��یار 

سپاسگزارم.

همانط��ور که در ادام��ه بحث خواهیم ک��رد، ارزیابی 
ش��اگردان از یکدیگر یک برتری بی نظیر نیست. بعضی از 
شرکت کنندگان ارزیابی های ناراحت کننده ای داشتند که 
با بازخورد خاص، بی س��اختار و غی��ر قابل اطمینان همراه 
بود. با این ح��ال، مولفه ارزیابی ش��اگردان از یکدیگر در 



ای��ن دوره از نظر 59 درصد "بس��یار مفی��د" و از نظر 33 
درصد از ش��رکت کنندگان به عنوان "ت��ا حدودی مفید" 
گزارش ش��ده. این در مقایسه با پاس��خ به آزمونها، خیلی 
باالتر از رتبه بندی انجمن ها بود و از پاس��خ به فیلم هایی 
که اس��تاد پخش کرده بود خیلی دور نبود. مش��ارکت فرد 
دوم از طریق درگیری در انجمن ها ش��کل گرفته اس��ت. 
بی��ش از 50 درص��د بازدیدکنن��دگان از دوره در برخی از 
مراکز حضور داش��تند. بسیاری از شرکت کنندگان وظیفه 
حمایت، پشتیبانی و ارائه بازخورد به یادگیرندگان را عهده 
دار هس��تند. تعداد کمی )حدود 40 نفر( بسیار فعال بودند. 
این ش��رکت کنندگان امکان انجام گرفتن کار غیرممکنی 
برای کارکنان را فراهم کردند: مدیریت مناسب و به موقع 
انجمن های بحث. کارکنان دانش��گاه ملبورن 274 پست 
را ایج��اد کردند. اعض��ای اصلی 10 انجم��ن به620 نفر 
می رس��ید. پست های شرکت کنندگان یاری کننده، مفید، 
هوش��مند و متفکر بودند، گاهی اوقات به یک نکته بیشتر 
اش��اره می ش��د تا کارکنان نکات ضروری آموزش را بهتر 
بیاموزند. به عنوان مثال، یک شرکت کننده به دیگری که 



در خصوص دیدگاه کارکنان در مورد ارزیابی س��وال کرده 
بود پاسخ داد: »ش��ما فهمیده اید. کارکنان بسیار با شعور 
و با اخالق هس��تند. ش��ما یک نفر از بی��ش از 1000 نفر 
هستید. شما خاص نیستید. آنها قصد ندارند نوشته شما را 
مرور کنند ". کارکنان موک سریع نقش تماشاچی گرفتند، 
تنها به ندرت مداخل��ه می کردند، زیرا "همفکری اعضاء" 
بیش��تر مس��ائل را رف��ع و مدیریت می ک��رد. گفتگوهای 
انجمن اغلب نش��ان دهنده یک تعامل عمیق با یادگیری 
اس��ت که از طرف ش��رکت کنندگان هدایت می ش��ود به 
طور مستقیم، پاسخ مشارکت کنندگان به ایده ها در موک 
یک نی��روی قدرتمند تدریس را ایج��اد می کرد. نظر هم 
دوره ای ه��ا، ایده ها و مضامی��ن کلیدی را ایجاد و تقویت 
می کرد. واکنش بیان ش��ده توس��ط ش��رکت کنندگان یا 
نظرات بیان ش��ده یک نیروی قدرتمن��د را ایجاد می کرد 
رای یا نظر یک مدیون قدرتمند بود و "ارزش آموزش��ی" 
ب��ه نفع فرد خاص��ی تاکید نمی ش��د. این تاثی��ر در تمام 
موک های دانشگاه ملبورن تجربه شده است، اگر چه دوره 
ATC21S )آموزش و ارزیابی مهارت های قرن بیس��ت و 



یکم( ممکن است از لحاظ برخورداری از شرکت کنندگان 
با تجربه و اس��اتید واجد ش��رایط باالتر از دوره های دیگر 
باشد. انجمن ها تنها تعداد کمی از شرکت کنندگانی جذب 
کرده اند که از این انجمن برای تبلیغ ش��خصی اس��تفاده 
می کردند. تدریس ارائه ش��ده توس��ط شرکت کنندگان با 
محاسن بس��یاری برای شرکت کنندگان دیگر و کارکنان 
دانش��گاه ملبورن همراه بود و حس��اب های زیادی برای 

شرکت کنندگان ایجاد می شد. 

دستورالعمل هایی برای کاوشگری

ای��ن تجربه نش��ان می دهد که موک ب��ه عنوان یک 
محیط آموزشی تجربه یادگیری قابل توجهی را با ترکیب 
تالش گروه��ی متخصصین، بهره گیری از یک پلت فرم 
پیشرفته، تالش های کالج، و شرکت کنندگان واجد شرایط 
را ایجاد می کند. این یک رویکرد مشارکتی برای تدریس، 
یادگیری و حل مسائل، صورت بندی جدید تالش کارکنان 
آموزش رس��می، کارکنان غیر رس��می، رشد کارکردهای 



تکنولوژیکی پلت فرم و نیز رش��د شرکت کنندگان موک 
است. محدودیت های کیفیت و بهره وری آموزش در یک 
موک هنوز مورد بررس��ی قرار نگرفته اس��ت. ما هنوز در 
مرحله اول یادگیری نحوه ایجاد یادگیری س��طح باالتر از 
طریق موک ها هستیم. نقطه تمرکز تحقیق مداوم ما این 
بوده اس��ت که یاد بگیریم چگونه به طور مطلوب عناصر 
آم��وزش در دوره ATC21S را ص��ورت بن��دی کنیم تا 
یادگیری حرفه ای شرکت کنندگان را به حداکثر برسانیم. 
ای��ن فرایند با درک بهتر ماهیت یادگیری در موک، بهبود 
کیفیت ارزیابی و بازخورد، و تخمین عملکرد موک صورت 
می گی��رد. هر کدام از این عوامل در ادامه مورد بحث قرار 

گرفته است. 

فرایند یادگیری در یک موک

دوره آموزش و ارزیابی مهارت های قرن بیست و یکم 
مسیر جالبی را در خصوص فرآیند یادگیری در یک موک 
مشخص می کند. ما به شکل غیر شگفت انگیزی مشاهده 



کردیم که یادگیری در موک بر خالف یادگیری در محیط 
دانشگاه است، مهارت های یادگیری که که در موک مورد 
نیاز اس��ت، می تواند ش��کلی متمایز و ارزشمند از مهارت 
قرن 21 باش��د و باید توسط طراحان موک توجه بیشتری 
لحاظ ش��ود. محقق��ان در زمین��ه مهارت ه��ای قرن 21 
)گریفین، مک گاو و کایر، 2012، گریفین و کایر، 2015، 
دیویدسون، 2013، بلک و همکاران، 2006( ادعا می کنند 
که تسلط بر محتوای دانش حرفه ای یا رشته ای مشخص 
نتیجه نهایی یادگیری نیس��ت. دانش در زمان کوتاهی در 
اکثر زمینه ها متحول می شود که این ناشی از تغییر سریع 
تکنولوژی و توزیع نوآوری هایی اس��ت که توسط اقتصاد 
دیجیت��ال و جامعه اطالعات��ی بوجود می آید. اس��تدالل 
می ش��ود که یادگیرندگان باید توانایی ه��ا و رفتارهایی را 
در خ��ود توس��عه دهند تا بتوانند در ط��ول زندگی خود در 
حال یادگیری باش��ند. دیویدسون1 این استدالل های کلی 
را برای مش��خص کردن محیط دیجیتالی اعمال می کند 
و ویژگی ه��ای یادگیری قرن بیس��ت و یکم را "ذهنیت، 

1. Davidson



مهارت ها و تکنیک های مش��ارکتی الزم برای اس��تفاده 
از اینترن��ت به عن��وان محیط یادگیری" می نامد. س��پس 

پیامدهای آموزشی آن را بیان می کند:

در حالیکه هر روز و در همه جا یادگیری به عنوان یک 
مشخصه اصلی زندگی اجتماعی و کاری ما در دوران پس 
از اینترنت تبدیل شده است، تعلیم و تربیت تا حد زیادی به 
سمت رشته  های مجزا، طبقه بندی دانش رسمی، ارزیابی 
تراکمی، و سیس��تم امتیاز دهی رسمی دانشگاه تحقیقاتی 
در اواخر دوران صنعتی متمایل ش��ده اس��ت. اینترنت در 
تاریخ 22 آوریل 1993 عمومیت یافت. ما هنوز مانند سال 

1992 آموزش می دهیم)دیویدسن، 2013، 1(.

 با این وجود، یادگیری در موک در س��ال 2014 مانند 
یادگیری در س��ال 1992 نیست. یادگیرندگان در موک به 
عنوان "خود تنظیم گران" توصیف ش��ده اند)کاپ، 2011(. 
آنه��ا ملزم نیس��تند کار کامل انجام دهند، آزمایش��اتی را 
انج��ام دهند یا در مورد خود به طریقی توضیح دهند. آنها 
می توانند در صورت انتخاب، به س��ادگی رویه را مالحضه 



کنن��د و در هی��چ فعالیتی ش��رکت نکنند. آنه��ا می توانند 
بخش��ی از دوره ک��ه به آن عالقه مند هس��تند را انتخاب 
کنند و قسمت های دیگر را نادیده بگیرد. هیچ کس برای 
آنچه دیگری باید انج��ام دهد و چگونگی انجام آن آماده 
نمی شود مگر برای فعالیت های مربوط به خود. هیچ روش 
اس��تانداردی در طراحی دوره موک وجود ندارد و ش��رکت 
کنندگان تجربه منحصر به فرد خود را بر اس��اس اهدافی 
ایجاد می کنند که ممکن اس��ت با اهداف مش��خص شده 
دوره هماهنگ باش��د یا نباشد. ش��رکت کنندگان ممکن 
اس��ت از منابع یادگی��ری مانند فیلم ها، مت��ون دیجیتالی 
پیشنهاد شده توسط اس��تاد و یا هم دوره ای ها، انجمن ها 
و س��ایر وقایع آنالی��ن )همزمان یا موارد دیگر( اس��تفاده 
کنند. آنها می توانند در کانال های رس��انه های اجتماعی، 
فرصت ه��ای ارزیابی ی��ا گردهمایی های محلی ش��رکت 
کنند یا ش��رکت نکنند. توصیفی از تجربه موک که توسط 
ش��رکت کنندگان ارائه شده غالبا شامل صفت هایی است 
که شرایطی ایجاد می کند که می تواند به صورت مثبت یا 
منفی تجربه شود مانند " باری به هر جهت حرکت کردن"، 



"بی ثباتی"، "منتش��ر کننده"، "خس��ته کنن��ده"، "چالش 
برانگیز"، "دش��وار"، "ایجاد کننده ت��رس"، "آزاد کننده" 
و "ج��ذاب کننده")ولتزینو، 2013، کوپ، 2013، میلیگان 
و هم��کاران، 2013(. کمیت و کیفی��ت غیرقابل اطمینان 
اطالعات تولید ش��ده ممکن اس��ت برای برخی از شرکت 
کنندگان زیان داشته باش��د. تعامل شگفت انگیز موک ها 
می تواند با نگاه موشکافانه بیشتر از حالت مشاهده صرف 
برای ما برجس��ته شود. یک مطالعه که از تجزیه و تحلیل 
شبکه های اجتماعی انجمن ها در یک دوره موک کورسرا 
با ش��رکت کنندگان بسیار به این نتیجه رسید که توصیف 
"جمعیت" مناس��ب تر از "اجتماع یادگیری" است)گیلنی، 
2013(. مش��خص ش��د که اکثر ارتباط��ات می توانند به 
عنوان پس��ت های کوتاه برای دسترسی به اطالعات ویژه 
باش��ند، چندین نف��ر می توانند پیرامون ی��ک بحث مورد 
عالقه خود به گفتگو بپردازند، مشارکت انجمن به سرعت 
در ط��ول دوره کاهش می یابد )کمتر از 5 درصد از تعداد(، 
مجموعه های ارتباطی دارای حداقل همپوش��انی را با هم 
دارند، عملکرد باالی مشارکت کنندگان در تعامل با دیگر 



شرکت کنندگان موجب باال رفتن عملکرد آنها می شود. 

 مهارت های یادگیرنده

برخ��ی از مطالعات اخیر مجموع��ه ای از مهارت های 
الزم برای یادگیرندگان در یک موک را نش��ان می دهد ) 
آهن1 و هم��کاران، 2013، فونیز و کوپ2، 2010، وایت و 
هم��کاران، 2013، آهن، 2013، باتلر3 و همکاران، 2012، 
ک��وپ4، 2011، میلی��گان و همکاران، 2013، اس��توارت، 
2010، داونز، 2013، لیتل جان5 و همکاران، 2012، ییگر6 
و هم��کاران، 2013(. مطالعه اس��توارت در مورد یادگیری 
در یک موک نش��ان داد که بس��یاری از شرکت کنندگان 

مهارت های کافی برای مدیریت محیط موک را دارند. 

1. Ahn 
2. Fournier & Kop 
3. Butler 
4. Kopp 
5. Littlejohn
6. Yeager 



 از س��وی دیگر، "مهارت ه��ای دیجیتالی1" اغلب در 
راه هایی دیده می ش��وند که بیش��تر ب��ر تکنولوژی تمرکز 
دارن��د ت��ا ظرفیت های اجتماع��ی و مش��ارکتی که برای 
ن��وآوری و ایج��اد دانش معن��ی دار ضرورت دارد. س��واد 
رسانه های دیجیتالی)طبقه بندی استوارت( چند- وجهی و 
بازتابی از تنوع فعالیت ها، مهارت ها و شیوه های مختلف، 
از جمله س��واد ادب��ی و تصویری، س��واد اطالعاتی، تفکر 
انتقادی، توانایی اس��تفاده از فرامتن، و نیز تسلط بر روابط 
پیچیده اس��ت. استوارت معتقد است که موک نیازمند این 
است تا افراد مبتدی مسیرها را بشناسند، به اعضاء اعتماد 
داشته باشند و برای مش��ارکت معنادار به تدریج دست به 
انتخاب بزنند. استوارت درمورد مفهوم "بومیان دیجیتال" 
طرح شده توسط پرنسکی2 استدالل می کند که این سواد 
را می ت��وان تدریس کرد و باید ای��ن کار مورد انجام قرار 
گیرد. کاپ )2011( لیس��تی از مهارت های قرن بیست و 

1. digital skills’ 
2. Prensky 



 (NCTE 1) یکم برای یادگیری را پیش��نهاد داده اس��ت
که ش��امل مهارت کار با ابزارهای تکنولوژی، ایجاد روابط 
ب��ا دیگران برای حل مس��ائل مش��ترک در فرهنگ های 
مختل��ف، طراحی و به اش��تراک گ��ذاری اطالعات برای 
اجتماع های جهانی برای مقاصد مختلف، مدیریت، تجزیه 
و تحلی��ل و ترکی��ب حیطه های مختل��ف اطالعات، نقد، 
تحلی��ل و ارزیاب��ی محتواهای چند رس��انه ای و توجه به 

مسئولیت های اخالقی است. 

 کاپ ب��ه این نتیجه رس��ید که موک ها بس��تگی به 
یادگیرندگانی دارند که این "فرا- س��واد" را دارند تا درگیر 
ش��وند، اعتماد به نفس داشته باش��ند و بتوانند یاد بگیرند. 
زیمن��س)2004( یک نظریه در مورد نح��وه یادگیری در 
محیط های ارتباطی ارائه کرده است. او معتقد است دانش 
در حول یک ش��بکه توزیع می ش��ود و یادگیری مستلزم 
توانایی پیاده سازی و ساخت اینگونه شبکه ها، جمع آوری 
اطالع��ات حاص��ل از دوره، ترکیب ک��ردن، بازبینی و به 

1. National Council for Teacher Education 



اش��تراک گذاری آن با دیگران اس��ت. میلیگان )2014(، 
یکی از اعضای تیم تحقیقاتی موک در دانش��گاه ملبورن، 
یک س��اختار پنج بع��دی از "مهارتهای یادگیری فراگیر1" 
را ب��رای توصی��ف مهارتهای مورد نیاز ش��رکت کنندگان 
در موک به منظور اس��تفاده کام��ل از فرصتهای یادگیری 
گنجانده ش��ده در م��وک آموزش و ارزیاب��ی مهارت های 
قرن بیس��ت و یکم ارائه داده اس��ت. این س��اختار که در 
جدول 3 قابل مالحضه اس��ت، یک کار در حال پیشرفت 
است که براساس طبقه بندی مهارتهای درایفوز)درایفوز و 
درایفوز2، 1980، درایفوز، 2008( انجام گرفته اس��ت. این 
الگو رفتار ش��رکت کنندگان همسو با رشد مهارت آنها در 
مدیری��ت یادگیری از طریق انجمن ها در موک از ناآش��نا 
تا مبت��دی، ماهر، با صالحیت و متخص��ص را به تصویر 
می کش��د. در هر مرحله، آنها توانایی تولید یادگیری سطح 
باالت��ر برای خ��ود و دیگران در م��وک را دارند. چارچوب 
طرح شده توسط میلیگان نشان می دهد که یادگیرندگان 

1. Crowd-Sourced Learning Skills 
2. Dreyfus & Dreyfus 



مبتدی در موک بر اس��تفاده از دانش معتبر از قبل صورت 
بندی ش��ده تمرکز می کنند. آنها از ورود هم دوره ای های 
ناش��ناس جلوگیري مي کنند و ف��رض را بر این می گیرند 
ک��ه در صورتي ی��اد می گیرند که مناب��ع الزم را مد نظر 
داش��ته باشند و فعالیت هایي مشخص شده را انجام دهند. 
در مرحله بعد، یعنی مرحله آغازین، شرکت کنندگان یک 
درک منحصر به فرد نسبت به نحوه یادگیری مهارت های 
سطح باالتر دارند و مسئولیت بیشتری برای یادگیری خود 
را تقب��ل می کنند. آنها یادگیری را به عنوان یک س��ری 
از فعالیت ه��ا در نظر می گیرند ک��ه بدون راهنمایی کامل 
می ش��ود. یادگیری به عنوان تالش فردی تلقی می شود 
و موفقیت با اخذ گواهی رس��می برابر است. افراد مبتدی 
می توانند در زمان های مختلف انجمن ها را اس��کن کنند 
و از ارزیاب��ی هم دوره ای ها از یکدیگر ب��رای امتیازدهی 
اس��تفاده کنن��د، حتی اگر چن��دان قابل اطمینان باش��ند. 
یادگیرن��دگان در مرحل��ه مقدماتی ایده پیچی��ده ای را در 
م��ورد مهارت های حرف��ه ای انتخاب می کنن��د و به طور 
فع��ال از تجربیات یادگیری گوناگ��ون از جمله بازخوردها 



بر اس��اس دیدگاه ها و درک خود استفاده می کنند. آنها در 
حال توس��عه ایده های خود می پردازن��د و با عمل خود به 
آزمای��ش می پردازند. آنها می دانند ک��ه یادگیری متفاوت 
از فعالیت یادگیری اس��ت. آنها با دقت وضعیت را تحلیل 
کرده و ش��روع ب��ه قضاوت در م��ورد ارزش دریافتی ها و 
ارس��ال بازخورد به منابع مختلف می کنند. آنها بیش��تر به 
ارتق��ای درک و تخصص امتیاز می دهند، نه فقط به نتایج 
آزمون. یادگیرنده ماهر ب��ا ایده ها و فعالیت هایی خارج از 
چهارچوب رس��می ب��ه آزمایش می پردازد، ب��ه طور فعال 
خ��ارج از حیطه آموزش به جس��تجو می پردازد، به منظور 
رش��د و آزم��ون یادگیری خود و مح��ک زدن یادگیری و 

عمل شخصی خود به مشارکت می پردازد. 

آنها ش��روع به ایجاد اس��تانداردها و فهم شهودی آنها 
می کنند و تشخیص می دهند که چه چیزی برای یادگیری 
آنها مفید اس��ت و چه چیزهایی را می توان نادیده گرفت. 
آنها از طیف وس��یعی از مناب��ع درون دادهایی را دریافت 
می کنند، به مبادله ایده ها و منابع می پردازند، در ارزیابی از 
فعالیت یکدیگر و در انجمن ها به مشارکت می پردازند، به 



ایجاد پس��ت می پردازند، و به میزانی که ایده های مختلف 
برای آنها روشن شود به اظهار نظر و اشتراک گذاری آنها 
می پردازند. آنها کمتر با ابهام، چالش و بالتکلیفی مایوس 
می شوند و بر روی ورودی های متفاوت، معارض یا درهم 
به کار می پردازند. آنها می پذیرند که تنازع برای دستیابی 
ب��ه دانش جدید الزم اس��ت و اجتماعی از یادگیرندگان را 
به عن��وان ابزار مح��ک زدن دانش مفید و غی��ر مفید بر 
می گزینن��د. یادگیرندگان متخصص در م��وک همه این 
رفتاره��ا را از خود نش��ان می دهند و ع��الوه بر این، یک 
درک معتبر و جامع از آنچه که برای ایجاد س��طح باالیی 
از یادگی��ری در خود و دیگران الزم می دانند را به نمایش 
می گذارند. آنها یک بینش ش��هودی از رس��انه دارند. آنها 
توانایی تفس��یر دقیق نگرش ه��ا و موقعیت های مختلف 
را دارن��د. آنها فعاالنه محیط یادگی��ری را ایجاد می کنند، 
دیگران را راهنمایی و نظارت می کنند، و توس��ط دیگران 
ارزیابی می شوند)اظهار نظر می کنند، رضایت مند هستند، 
درگیر هستند(. آنها به طور فعال سازندگان یادگیری خود 

و دیگران هستند – اعم از معلم، متخصص، و شاگرد. 



جدول 3: پیشرفت مهارت های یادگیری فراگیر

سطح ث( 
یادگیرندگان 

متخصص

سطح ت( 
یادگیرندگان 

ماهر

سطح پ( 
یادگیرندگان 

کارامد

سطح ب( 
یادگیرندگان 

تازه کار

سطح الف( 
یادگیرندگان 

ناآشنا

بعد اول: انطباق و انعطاف پذیری: اهمیت انطباق و سازگاری با دوره

ایجاد یا 
هدایت 

فعالیت هایی 
که آنها و 

دیگران، برای 
به حداکثر 

رساندن ارزش 
یادگیری در 
دوره حمایت 
می ند. درک 

مستقیم 
از آنچه از 
یادگیری و 
یک سبک 
متفاوت از 

عمل حمایت 
می کند، "خرد 
عملی" را در 
مورد ماهیت 
یادگیری به 
کار می گیرند 
، پیشنهاد و 

تالش می کند 
تا رویکردهای 
جدید برای 

یادگیری پیش 
بگیرند

سفارش و 
یا انتخاب 
گزینه هایی 

برای مطابقت 
اهداف خود 
با اهداف 

دوره، مطابق 
دادن نیازهای 
موقعیت خود، 
اعتماد به نفس 

در انتخاب 
و رد عناصر 
مختلف از 

فعالیت های 
دوره، تجزیه 
و تحلیل و 

برنامه ریزی 
مسیر یادگیری 

مطلوب

مسئولیت 
نظم دهی و 

شکل دادن به 
یادگیری خود 
را بر عهده 
می گیرند، 
اهداف 

یادگیری 
خود را معین 

می کند، 
به طور 

سیستماتیک 
تمام اجزاء 

دوره را برای 
آزمون مربوطه 

بررسی 
می کند. با 
استفاده از 
آزمون و 

خطا بهترین 
راه تقویت 
یادگیری 

خود را مورد 
استفاده قرار 

می دهند.

بررسی اهداف 
یادگیری و 
موضوعات 

درس، 
نمونه هایی 
از منابع و 
مواد برای 
درخواست 
تجدید نظر

یک الگوی 
استاندارد 
مشارکتی 

سفارش شده 
با منابع معتبر 

را دنبال 
می کنند.



بعد دوم: درجه بندی استانداردها، تشخیص، پشتیبانی و تدوین 
استانداردهای باال برای نتایج یادگیری

قضاوت 
فوق العاده 
در خصوص 
استانداردهای 

یادگیری 
الزم، ایجاد 
و راهنمایی 

بحث هایی در 
خصوص رشد 
درک و فهم از 

استانداردها برای 
خود و دیگران، 
توان قضاوت 
دقیق در مورد 
زمینه هایی که 

برایشان خوشایند 
نیست، کمک به 
بررسی و بهبود 

استانداردها 
و چگونگی 
یادگیری آنها

در اکثر شرایط، 
قضاوتهای 

قابل اعتماد از 
عملکرد خود و 
هم دوره ای ها 
انجام می دهد، 

از دیدگاه 
دیگران در مورد 

استانداردها 
استقبال 

می کند. از 
عهده چالش ها 
و ابهام ها بر 

می ایند.

از داربست 
زنی های دوره 
برای مشخص 
کردن دیدگاه 

خود در خصوص 
استانداردهای 
یادگیری الزم 

استفاده می کنند، 
ارزیابی های 

قابل اعتمادی 
از عملکرد 

خود هم دوره 
ای ها و ارزش 
منابع مربوط به 
موقعیت خود به 
عمل می آورند.

با استانداردهای 
رسمی و معتبر 

در آزمون 
استانداردهای 
یادگیری خود 

مشارکت 
می کند، 

استانداردها 
را به عنوان 

موجودیت های 
خارجی و مستقل 

می دانند.

استانداردها 
را به عنوان 

موجودیت هایی 
ذاتی در مجموعه 
منابع و فعالیت ها 

می پذیرند، در 
ارزیابي یا بازبیني 

یادگیري به 
جز برای درجه 
بندی مشارکت 

نمي کند



بعد سوم: یادگیری همتایان)هم دوره ای ها(: هم دوره ای ها را به عنوان منابع 
آموزشی فعال کنید و از هم دوره ای ها در یادگیری حمایت کنید.

ایجاد و هدایت 
تعامل سازنده 
هم دوره ای ها. 

هدایت 
و گرفتن 
مسئولیت 
عملیات و 

تنظیم اجاماع 
و گسترش 

اجتماع 
یادگیرندگان، 

بر عهده 
گرفتن نقش 
تدریس و 
مربیگیری، 

توسط دیگران 
مورد ارزش 
و احترام قرار 

دارند.

به دنبال 
تقویت یک 

گفتگوی غنی 
و یادگیرنده 
محور در 

محدوده قابل 
کنترل هم 
دوره ای ها 
هستند. از 
ابزارهای 

پلتفرم برای 
حمایت 

از فعالیت 
منظم اجتماع 

یادگیری 
استفاده 
می کند. 

شرکت در 
فعالیت های 
مشترک در 

داخل و خارج 
از پلت فرم، با 
درون دادهای 

منسجم و 
درون دادهای 
به هم ریخته 
کار می کنند.

ایده های خود 
را برای هم 
دوره ای های 

خود به 
شیوه ای 

اعالنی به 
نمایش 

می گذارند، به 
فعالیت های 
همکارانه 

خود در حالت 
محدود یا 

محافظه کارانه 
ادامه می دهد، 
مشارکت آنها 
اغلب مستقل 
از یک گفتمان 

است و 
می تواند عمیق 

باشد.

مشارکت هم 
دوره ای های 
خود را تشدید 

می کنند.

با هم دوره 
ای های خود 
ارتباط برقرار 
می کنند)به 
عنوان مثال 

در انجمن ها، 
رسانه های 
اجتماعی یا 
فعالیت های 
یادگیری 
اجتماعی(



بعد چهارم: بازخورد یادگیرنده: جستجوی بازگشتی و ارزیابی بازخورد جهت 
ایجاد دستاوردهای یادگیری برای خود و دیگران

پیگیری و 
درگیری 
در تعامل 

محاوره ای در 
مورد پیشرفت 

خود و 
دیگران، ارائه 
بازخورد در 

مورد یادگیری 
دیگران، 

یادگیری در اثر 
استفاده مؤثر از 
بازخورد، ارائه 
بازخورد کارآمد 

به دیگران.

به طور 
سیستماتیک از 
طیف وسیعی 
از فعالیت های 

بازخورد 
رسمی و غیر 
رسمی استفاده 

 می کنند،
بازخوردی را 
می پذیرند که 
به یادگیری 
آنها کمک 
می کند، 

بازخورد بی اثر 
را رد می کند، 
از چالش ها 
شکست 

نمی خورند، 
آماده درگیری 
برای افزایش 

یادگیری.

مشارکت 
سیستماتیک با 
طیف وسیعی 
از فعالیت های 
بازخورد رسمی 
قابل اعتماد 
که ممکن 

است ن تمرکز 
بر عملکرد 
و بازی های 
موجود داشته 

باشند.

استفاده 
غیرمستقیم 
یا محدود 
از عملکرد 

بازخورد رسمی 
مورد نیاز برای 

عملکرد.

از فعالیت هایی 
که بازخورد 
در خصوص 
پیشرفت 

یادگیری انها 
ایجاد می کنند، 

استفاده 
نمی کنند.



بعد پنجم: ایجاد دانش: همکاری با دیگران از جهات مختلف به منظور ایجاد 
دانش مشترک و معتبر

فعالیت های 
مشارکتی یا 
خالقانه را 

دنبال می کند، 
منابع ارائه 
شده توسط 
دیگران را 

اصالح کرده 
و تطبیق 
می دهند ، 
می توانند 
موضوعات 
و پاسخ های 
ارائه شده در 
دیدگاه های 
مختلف را 
تفسیر کنند.

در طول 
دوره منابع 
و ایده های 
خارجی یا 

فعالیت های 
دیگر را با 
دیگران به 
اشتراک 

می گذارند، 
دسترسی 
به مواد از 
زمینه ها و 

منابع متفاوت 
از دیدگاه های 
آنها، می تواند 
منابع معتبر را 
تشخیص دهد، 
ارزش اجتماع 
یادگیرندگان 

در ایجاد 
ارزش ها و 
دانش های 
مشترک را 
تشخیص 
می دهند.

همکاری در 
فعالیت های 
مشارکتی 

توصیه شده یا 
الزم، در قبال 
یادگیری خود 
با استفاده از 
دستاوردها و 
نگرش های 

دیگران امتیاز 
می گیرند.

به طور مستقل 
کار می کند، 

عمدتا از منابع 
معتبر استفاده 

می کنند



دستورالعمل هایی برای کاوشگری

مش��اهده یادگیرن��دگان در دوره آم��وزش و ارزیاب��ی 
مهارت ه��ای قرن بیس��ت و یکم و در س��ایر موک ها در 
دانشگاه ملبورن با دیدگاهی در خصوص موک ها به عنوان 
ماش��ین های یادگیری عصر دیجیتال مطابقت داشت که 
خودتنظیم گری یادگیرندگان به منظور کسب قابلیت های 
س��طح باال برای یادگیری را برآورده می س��ازد. تا چه حد 
الگوه��ای رفتاری مانند مواردی که در باال به آنها اش��اره 
شد قابل اندازه گیری است و انطباق پذیر هستند؟ آیا رفتار 
فرد متخصص یادگیری حرفه ای را به حداکثر می رساند؟ 
آیا رفتار افراد تازه کار به دلیل نداش��تن مهارت است یا آیا 
نشان دهنده کمبود عالقه یا تعهد نسبت به دوره است؟آیا 
داربس��ت زنی برای پیش��رفت مهارت ها، کارایی ارزیابی 
همتایان را بهب��ود می دهد؟)به عنوان مثال از طریق ارائه 
مثال ها، ارائه سطوح مختلف در یک بخش، و فرصت های 
عملی در ارزیابی ه��م دوره ای ها از یکدیگر(. اگر حمایت 
بیشتر برای کمک به شرکت کنندگان برای مشارکت مولد 
در انجمن ها و یا همکاری در فعالیت ها وجود داشته باشد، 



آیا آموخته های آنها بیشتر خواهد بود؟ آیا سطح مشارکت 
در فعالیت های کالج و مش��ارکت در موک می تواند نتایج 
بهتر یا رضایت بیش��تری برای مش��ارکت کنندگان ایجاد 
کند؟ آیا می توان تعامل عمیق و سازنده ای را با یافته های 
تحقیقاتی مربوط به موک فراهم کرد؟ این سوال و سواالت 
دیگر می توانند موضوع تحقیق در دانشگاه ملبورن باشند. 
تجربه موک ها در دانش��گاه ملبورن به ویژه دوره آموزش 
و ارزیابی مهارت های قرن بیس��ت و یکم احتماال نش��ان 
دهنده این است که "رفتار یادگیری حرفه ای" با یادگیری 
سطح باالتر مرتبط بوده و قابل یادگیری است و می تواند 
بیش��تر به منظور توسعه رفتار متخصص صورت می گیرد. 
این پیش��نهادها همچنین می توانند رون��د تجدید نظر در 
دوره آم��وزش و ارزیابی مهارت های قرن بیس��ت و یکم 
ک��ه برای اجرا در دوم آوریل 2015 برنامه ریزی ش��ده را 

شکل دهند. 



کیفیت ارزیابی

در نهایت، کیفیت هر برنامه آموزشی بستگی به مقدار 
و کیفیت یادگیری ایجاد شده در شرکت کنندگان آن دارد. 
آی��ا در دوره آموزش و ارزیابی مهارت های قرن بیس��ت و 
یکم یادگیری صورت گرفته اس��ت؟ اگر چنین اس��ت، به 
چه میزان؟ چه نوعی از یادگیری؟ در چه افرادی؟ توانایی 
پاسخ به این سواالت بستگی به کیفیت و شاخصه ارزیابی 

دارد. موک چگونه سپری شده است؟ 

ارزیابی قابل مشاهده از لنز سنتی

با نگاه از لنز اس��تاندارد عمل ارزیابی در آموزش عالی 
پاسخ به این سواالت به شکل درهم و شاید دلسرد کننده 
باش��د. یک رویکرد طبیعی برای حصول اطمینان در پلت 
فرم موک کورس��را، آزمونها یا برنامه ه��ای خودکار قابل 
تکمیل با ارزیابی مش��ارکت کنندگان از یکدیگر است که 
به دلیل عدم اعتبار کافی به ندرت از آن استفاده می شود. 



چن��د ویژگی دوره آم��وزش و ارزیاب��ی مهارت های قرن 
بیس��ت و یکم این رویک��رد را غیرقابل توج��ه جلوه داده 
و منج��ر به ایجاد تنش در طراحی ارزیابی ش��ده اند. یک 
موک که هدف آن آموزش حرفه ای برای معلمان اس��ت، 
درب��ر گیرنده یادگیری در عمل آموزش و ارزیابی اس��ت. 
چگونه می توان این یادگیری را مش��خص و اندازه گیری 
ک��رد؟ تعداد کمی از افراد کوئیز)آزمون کوتاه( را به عنوان 
یک پاسخ کامل پیشنهاد می کنند. ارزیابی هم دوره ای ها 
از یکدیگر قدرتمند است، اما در شرایطی مانند مواردی که 
در یک موک یافت می شود قابل اطمینان نیست)فالکنیکو 
و گولدفینچ، 2000(. رویکردی که در نهایت انتخاب شد با 
وجود محدودیت هایی که داشت، بر ارزیابی هم دوره ای ها 
از یکدیگر و خود ارزیابی تکالیف تکیه داشت که بر تدریس 
و ارزیابی عمل ش��رکت کنندگان تمرکز داشت. آزمون ها 
به طور آش��کار برای اهداف محدودی جهت بررسی درک 
مفاهی��م کلیدی مورد اس��تفاده قرار می گرفت. ش��رکت 
کنندگان به بحث در مورد مس��ائل مرب��وط به عملکرد و 
استانداردهای کار در انجمن ها تشویق می شدند. وابستگی 



ش��دید به ارزیابی هم دوره ای ه��ا و خود ارزیابی در موک 
پیامدهای مختلفی داشت. این برای عمل دانشگاهی خوب 
بود. شرکت کنندگان بیش��تر به ارزیابی هم دوره ای ها از 
یکدیگر و خ��ود ارزیابی به عن��وان فعالیت های یادگیری 
تکیه داش��تند تا صرفا به عنوان یک رویه ارزیابی و اظهار 
نظره��ای انجم��ن نیز حمایت کنن��ده بود. ب��ا این حال، 
نتای��ج غیر قابل اعتماد بود. ش��کل 3 ی��ک رابطه ضعیف 
بین درجه خود ارزیابی و میانگین س��ه نمونه ارزیابی هم 
دوره ای ه��ا از یکدیگر با ضریب همبس��تگی 21 درصد را 
نش��ان می دهد. یک ضعف غال��ب ارزیابی هم دوره ای ها 
از یکدیگر اس��تفاده از درجه متوسط به عنوان نمره نهایی 
ارزیابی بود، زیرا میانگین نمرات بیش��تر آسیب پذیر است. 
ای��ن امر در موقعیتی که دارای س��ازگاری و هماهنگی با 
کیفیت باال قابل قبول اس��ت، ام��ا نه در در موقعیت هایی 
که نمره ها در یک س��طح فشرده توزیع شده اند. امتیازات 
بسیاری از ش��اگردان تحت تأثیر این رویکرد قرار گرفت. 
انجمن ها نش��ان داد که برخی از شرکت کنندگان ارزیابی 
هم دوره ای ه��ا از یکدیگر را به عنوان فرصتی برای ابراز 



همدلی صمیمانه )نمرات کامل برای همه!( می دانس��تند، 
در حال��ی ک��ه دیگر اف��راد روش تقریبا تحمیل��ی را بکار 
می گیرن��د. هیچ ک��دام از رویکردها بازخ��ورد الزم برای 
یادگی��ری موثر یا درجه بندی مناس��ب)برای امتیاز دهی( 
را فراه��م نمی کند. تنش در طراحی ارزیابی موک در بین 
ش��رکت کنندگان از بین نرفت. آنه��ا در مورد روش های 
س��طح بندی در این دوره و دیگر موک ها مباحثه کردند، 
تقاب��ل بین نظریه و عم��ل را بیان کردند و پیش��نهادات 
معقولی برای بهبود حاش��یه ها ارائه دادند، از جمله افزایش 
تعداد ارزیابی کننده ها از س��ه ت��ا پنج نفر، حذف خروج ها 
از محاسبات، بهبود راهنمایی ها)استفاده بیشتر از مثال ها، 
جریان های قوی تر( و افزودن مولفه آموزش برای ارزیابی. 
به نظر می رس��ید که اکثرا مواف��ق بودند، و نیز تیم موک 
نیاز به کار در محدودیت های پلت فرم را پذیرفت. شرکت 
کنندگان گزارش دادند که با محدودیت های عملی مشابه 
این م��وارد در ارزیابی کالس های خود مواجه می ش��وند. 
ثبات مش��ارکت کنندگان، یک مسئله جدی برای کیفیت 
دوره و دریافت بازخورد از یادگیرنده در موک اس��ت. ثبات 



ضعیف موجب می شود امتیازات اخذ شده بازخورد دریافتی 
را بی تاثیر کرده و تفس��یر را دش��وار می کن��د. این ارزش 
موک ها را پایین می آورد و از کارآیی و برابری در یادگیری 

را می کاهد. 

آیا یادگیری صورت گرفته است؟

با وج��ود ای��ن محدودیت ه��ای اساس��ی در ارزیابی 
دوره آم��وزش و ارزیابی مهارت های قرن بیس��ت و یکم، 
ش��واهدی نشان می دهد که در شرکت کنندگان یادگیری 
صورت گرفته است. به عنوان مثال، سه آزمون با سواالت 
صحیح / غلط، یادگیری مفاهیم را محک می زدند. 3420 
ش��رکت کننده ک��ه این آزمون ها را پاس��خ دادند، به طور 
متوس��ط نمره 70 درصد را کس��ب کردند که این نش��ان 
دهنده سطح باالیی از یادگیری است. تکالیفی که شرکت 
کنن��دگان در آنه��ا برنامه ه��ای عملی تدری��س را ایجاد 
می کردند توس��ط بیش از 1500 ش��رکت کننده به عنوان 
بخش��ی از ارزیابی ش��رکت کنندگان از یکدیگر پذیرفته 



ش��د. نمونه گیری از کارکنان نشان داد که بسیاری از آنها 
دارای اس��تاندارد باال بودند. انجمن ها دربردارنده بسیاری 
از گزارش ه��ای یادگیری واقعی ب��ود. بحث در انجمن ها 
در ارتب��اط با دریافت بازخورد از هم دوره ای ها در تکالیف 
مختلف پیرامون مفاهیم و هس��ته استانداردها برای محتوا 

و اهداف موک بود. 

میانگین 
ارزیابی 
همتایان

خود ارزیابی

ش�کل 3: مقایسه خود ارزیابی و ارزیابی 
همتای�ان در م�وک آم�وزش و ارزیاب�ی 

مهارت های قرن بیست و یکم

با این وجود، انجمن ها و تکالیف نش��ان داد که برخی 
از ش��رکت کنن��دگان برای درک مفاهیم اساس��ی تالش 
می کنن��د. محدودیت های گروه ارزیاب��ی احتماال اعطای 



گواه��ی تکالیف مربوطه ب��ه این تالش ها را با مش��کل 
مواجه می س��اخت. از این جهت ما به طور خالصه نتیجه 
می گیریم که م��وک توانایی ایج��اد یادگیری حرفه ای و 
مطلوب را داش��ت اما نمی توانس��ت دلیل قانع کننده ای از 
سطحی که مش��ارکت کننده در آن رشد داشته یا نداشته 
را به دست دهد. این امکان وجود نداشت که با تکنولوژی 
موج��ود نظ��ارت بر رش��د یادگیری ش��رکت کنندگان در 
طول دوره انجام گیرد. عالوه بر این، بس��یاری از شرکت 
کنن��دگان دریافت بازخوردی با کیفیت ضعیف از یادگیری 
خود دریافت کردند و به پیمایش داخلی خود از استانداردها 

متکی بودند. 

دستورالعمل هایی برای کاوشگری

یک س��وال کلیدی ناشی از بحث باال این است که آیا 
امکان شناس��ایی، جمع آوری و تفسیر مولفه های جداگانه 
بر اس��اس ش��واهد به دس��ت آمده از حیطه های مختلف 
تدری��س در موک و تلفی��ق آنها برای ارزیاب��ی معنادار از 



یادگیری س��طح باال وجود دارد؟ تجرب��ه دوره آموزش و 
ارزیابی مهارت های قرن بیس��ت و یکم ما را متقاعد کرده 
اس��ت که فرصت های جدی��د ارزیابی ک��ه از روش های 
نوین و پیش��رفته برای تدریس و ارزیابی بهره می گیرند، 
می تواند برای ایجاد بهبود قابل توجهی در کیفیت ارزیابی 
موک ها مورد اس��تفاده قرار گیرن��د. در جریان یک موک، 
رشد یادگیری می تواند از طریق آزمون های منظم، فعالیت 
انجمن و س��ایر روش های جمع آوری اطالعات عملکرد 
ش��رکت کنندگان مورد نظارت باش��د. اما مفید واقع شدن 
این کار، ش��یوه های خودکار که برای تفس��یر رفتار الزم 
است. به این منظور به نظر می رسد که روش های تحلیل 
منتس��ب به موک ها می توانند مورد اس��تفاده قرار گیرند. 
آدامز1 و همکارانش)2015( نحوه استفاده از فایل هایی که 
حاوی ثبت فعالیت هس��تند و تحلیل داده ها برای ارزیابی 
معتبر را نش��ان داده اند. با این وجود، آدامز اش��اره می کند 
استفاده تخیلی از تحلیل داده ها کافی نیست. نقطه شروع 
اصلی تحلیل پایگاه داده ها اعمال الگو های اندازه گیری و 

1. Adams 



یادگیری به منظور تفس��یر ساختار پایه است. یک رویکرد 
توس��عه ای تدریس و ارزیاب��ی که رویک��رد اصلی محتوا 
را در صورت��ی ک��ه از روش های دوره آم��وزش و ارزیابی 
مهارت های قرن بیس��ت و یکم استفاده نشده باشد، الزم 

است تا موجب فهم اطالعات شود.  

از  تع��دادی  توس��ط  توس��عه ای  رویک��رد  ای��ن 
محققان)اسکارداملیا1 و همکاران، 2012، گریفین، 2014، 
گریفی��ن و هم��کاران، 2012، گریفی��ن و کای��ر، 2015، 
مسترز2، 2013( شرح داده ش��ده است. پیشنهادات اصلی 
این رویکرد که باال به آن اش��اره شد و در ادامه شرح داده 
شده، این اس��ت که یادگیری قابلیت های بسیار پیچیده و 
باالتر از یک یک سطح مهارت، توانایی و یا فهم به سمت 
سطوح باالتر آغاز می ش��ود، این شواهد را می توان برای 
ارزیابی موقعیت یادگیرنده از جهت میزان پیش��رفت مورد 
استفاده قرار داد و محیط های غنی از تکنولوژی می توانند 
به ای��ن فرایند کمک کنند. پیش��رفت های فزاینده در هر 

1. Scardamalia 
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حیط��ه یادگی��ری )از جمله در حوزه مه��ارت یادگیری در 
یک موک که در بخش قبلی به آن اش��اره شده است( به 
عنوان رفتار نمایان ش��ده در جریان پیشرفت یادگیرنده از 
س��طح مبتدی تا تخصصی توصیف می شود و این رفتارها 
را می ت��وان به خوب��ی توصیف کرد و به تصویر کش��ید. 
پیش��رفت های یادگی��ری در حال حاض��ر در زمینه هایی 
مختلف از سوادآموزی و حس��ابداری تا پزشکی و خلبانی 
هواپیماهای بدون سرنش��ین رایج هستند. این پیشرفت ها 
مبنایی برای برنامه درسی، آموزش حرفه ای و آزمون های 
س��طح ب��اال را فراهم می کنن��د. وضعیت پیش��رفت یک 
یادگیرنده می تواند در سایه طیف وسیعی از شواهد از قبیل 
آزمون ها، ارزیابی های خودکار، ارزیابی عملی، کارپوش��ه، 
خ��ود ارزیابی، قضاوت مربی و ارزیاب��ی هم دوره ای ها از 
یکدیگ��ر مورد قضاوت قرار گی��رد. ارزیابی دقیق وضعیت 
یادگیرنده در پیش��رفت یادگیری هم نش��ان دهنده جایی 
اس��ت که یادگیرنده به آنجا رس��یده است و هم آنچه نیاز 
دارد بعدها به آنها برس��د. اینگونه ارزیابی ها می تواند برای 
اهداف مختصر و مقدماتی اس��تفاده ش��وند. آماده سازی 



پایه های ارزیابی توس��عه ای نیازمند کار فشرده است و از 
این رو استفاده از آن معموال محدود به برنامه های یادگیری 
ارائه ش��ده در یک مقیاس خاص می باشد. پیشرفت در هر 
حیطه یادگیری انجام ش��ده باید با دقت بررس��ی و آزمون 
شود و سپس در هر برنامه آموزشی ترتیب اثر داده شده و 
مورد حمایت قرار گیرد. تکالیف ارزیابی باید استمرار داشته 
باش��ند و نمونه ها، استانداردها، قس��مت ها و گزارش های 
مناس��ب باید ارائه ش��ود. ارزیابی ها برای این که مناسب 
باشند باید با استفاده از الگوهای اندازه گیری انجام شوند. 
تکنولوژی یک امکان قدرتمند برای این رویکرد از ارزیابی 
اس��ت. توان تکنولوژی برای سازماندهی و ارائه اطالعات 
در قالب بصری می تواند بسیار سریع باشد و ایجاد بازخورد 
شخصی را امکان پذیر می کند. هنگامی که یک گواهی از 
منابع مختلف برای پیش��رفت اساسی است، این گواهی را 
می توان مورد بررس��ی قرار داد تا یک قضاوت “متعادل1" 
ایج��اد کند که اطمینان را افزایش ده��د. الگوهای اندازه 
گیری برای کد کردن و پشتیبانی تحلیل می تواند به طور 

1. on-balance’ 



همزمان اعمال شوند. 

 اس��کارداملیا1 )2012( خالصه ای��ن مطلب را به این 
صورت بیان می کند که در عصر جدید، بهترین ارزیابی ها 
به صورت پویا و همس��و با تکنولوژی های یادگیری انجام 
می گیرند. این رویکرد به ارزیابی مسیری را ایجاد می کند 
ک��ه مطابق آن ش��کل های جدید ارزیاب��ی داده ها، مانند 
مواردی ک��ه از " اب��ر داده2" در ثبت فعالیت ها اس��تفاده 
می کنند یا ماش��ین هایی که نوشته هایی را ایجاد می کند، 
می توانند برای تقویت یادگیری مورد اس��تفاده قرار گیرند 
و آزمون شوند)آدامز و همکاران، 2015، آول3 و همکاران، 
2015، هات��ی4، 2009(. تجربه م��ا در مورد آموزش یک 
رویک��رد توس��عه ای از طریق یک موک، نش��ان می دهد 
که رویکرد توس��عه ای برای ارزیابی ب��ه ویژه برای موک 
مناس��ب اس��ت. آنها)موک ها( در مقیاس مش��خص کار 
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می کنند. معموال اهداف یادگیری روشنی دارند. تکنولوژی 
را ب��رای حمایت از ادغام و به تصویر کش��یدن واقعیت به 
کار می گیرند. آنها انواع متفاوت و غنی از شواهد و مدارک 
را ایجاد می کنند از جمله ارزیابی بازخورد شاگردان، پاسخ 
به س��واالت پراکنده، آزمون ه��ا، ارزیابی های ماش��ینی، 
انتخاب و نظر سنجی از شاگردان که همه اینها می توانند 
به صورت دیجیتالی میزان پیشرفت را اندازه گیری و بارم 
گذاری کنند. پلت فرم موک می تواند تغییر کند تا اطمینان 
حاصل ش��ود که قابلیت های فنی و سازمانی الزم موجود 
هس��تند، اما برای ارزیابی نیاز به تفکر و برنامه ریزی دارد 
ت��ا یک رویکرد قرن بیس��ت و یک��م در زمینه آموزش و 
یادگی��ری را در ب��ر بگی��رد. تیم دروه آم��وزش و ارزیابی 
مهارت ه��ای قرن بیس��ت و یکم باید ای��ن امکان را قبل 
از ارائه دوره بعد کش��ف می کردند. اولویت ها شامل معین 
کردن پیشرفت های انجام شده بود که انتظارات یادگیری 
را در م��وک ب��ه تصویر بکش��د و اس��تفاده از آزمون ها و 
ارزیابی همتایان به همراه دستورالعمل برای بررسی میزان 
پیشرفت بود. اگر این بتواند محقق شود، ارزیابی یادگیری 



قابل اعتماد تر خواهد بود و استانداردها رعایت خواهد شد 
و ش��رکت کنندگان خواهند توانست قضاوت های بهتر در 
مورد پیشرفت خود و یادگیری هم دوره ای های خود را به 
عمل آورند. این رویکرد به طور مس��تقیم به یادگیرندگان 
خود – گردان مربوط اس��ت. این وس��یله ای اس��ت که از 
طری��ق آن تمایز مصنوعی بی��ن ارزیابی و آموزش، و بین 
ارزیاب��ی تکوینی و تراکمی، کاهش یافته و یا حتی از بین 
می رود. این یک دیدگاه رایج را مطرح می کند که "ثبات" 
چیزی اس��ت که فقط با نتایج بسیار فنی و محدود مرتبط 
اس��ت. در برخی موارد، موک ها یک محیط پربار را برای 
بکارگیری روش های جدید، معتبر و یادگیرنده محور برای 
ارزیاب��ی ارائه می دهند. موک ها می توانند یک البراتوار را 
برای بررسی میزان ترکیب آموزش و ارزیابی به ویژه برای 

یادگیری حرفه ای ارائه دهند. 

 قضاوت در مورد عملکرد موک

تجزیه و تحلیل های انجام ش��ده نش��ان می دهد که 



موک ه��ا از جه��ت رویکرد آم��وزش، فراین��د یادگیری و 
کیفیت ارزیابی ها با هم متفاوت هستند. این قابل استدالل 
اس��ت که پایه های قضاوت در مورد کیفیت یک موک نیز 
ممکن اس��ت متفاوت باش��د. تیم دوره آموزش و ارزیابی 
مهارت های قرن بیس��ت و یکم این تص��ور را ایجاد کرد 
که این دوره یک نس��بتا یک دوره موفق بوده است، یک 
دیدگاه بر اس��اس بحث های انجم��ن را ارائه داد، بازخورد 
الزم را ب��ه اف��رادی ک��ه فعالیت های خ��ود را انجام داده 
بودند ارائه کرد، و بررس��ی های پس از دوره را انجام داد و 
میزان مشارکت را مشخص ساخت. پاسخگویی ها در چند 
نظرس��نجی پس از دوره، ویدیوها را "بسیار مفید" ارزیابی 
ک��رد، هرچند نظر انجمن ها این بود که ویدیوها می توانند 
خالصه تر و مفیدتر باشند. آزمون ها و تکالیف ارزیابی شده 
توسط هم دوره ای  ها همه در سطح باال قرار داشت)حدود 
میانگین 2.5 در مقیاس سه سطحی(. انجمن های گفتگو 
در س��طح دوم قرار گرفت)تا حدودی مفید(. رس��انه های 
اجتماعی در سطح پایین تری قرار داشت. میزان دشواری 
دوره در س��طح " دش��وار" قرار گرفت و انتقال اطالعات 



"سریع" ارزیابی ش��د. به عنوان یک فعالیت توسعه حرفه 
ای، پاس��خ دهندگان متقاضی بعد از دوره پیشنهاد کردند 
که موک پیشرفت داشته اس��ت: 91 درصد از پاسخ ها در 
س��طح خوب یا بسیار خوب قرار داشت، یک نسبت مشابه 
نی��ز دوره را در قالب برآورده ش��دن انتظ��ارت مد نظر به 
عنوان یک فعالیت توسعه حرفه ای امتیازدهی کرده بودند، 
و 88 درصد وضعی��ت خود را در حدی که این دوره برای 
آن طراحی ش��ده بود، گزارش کردند. این نش��ان می دهد 
که ش��رکت کنندگان منتقد نیس��تنند. به ما گفته شد که 
در ویدیوهای زیادی قالب س��خنرانی ارائه ش��ده اس��ت، 
تاکی��د بیش از ح��د بر ارزیابی ه��م دوره ای ها از یکدیگر 
ب��رای امتیاز دهی وجود داش��ته اس��ت و به ان��دازه کافی 
برای ش��رکت کنندگانی که تسلط کافی بر زبان انگلیسی 
ندارند، تدابیر الزم در نظر گرفته نشده است. ما امیدواریم 
راه هایی برای ش��ناخت مشارکت افراد دارای عملکرد باال 
پیدا شود که پاسخگوی الزامات مشارکت پویا باشد. نتایج 
مقایس��ه این دوره ب��ا دیگر موک ها در دانش��گاه ملبورن 
واض��ح اس��ت. دوره آموزش و ارزیاب��ی مهارت های قرن 



بیس��ت و یکم پایین ترین ثبت نام را داشت و نسبتا کوتاه 
بود)ش��ش هفته(. نرخ تبدیل ثبت نام به بازدید در مقایسه 
با س��ایر دوره های دانشگاه ملبورن 60 درصد است. تقریبا 
70 درصد از بازدید کنن��دگان با ویدیوها در تعامل بودند. 
ش��رکت کنندگان در دوره آموزش و ارزیابی مهارت های 
قرن بیس��ت و یکم اکثرا در س��طح باالیی شرایط الزم را 
داش��تند، با تجربه، و مسن تر بودند و زبان انگلیسی، زبان 
مادری درصد کمتر از ش��رکت کنندگان درمقایسه با دیگر 
موک ها در دانش��گاه ملبورن بود. دوره آموزش و ارزیابی 
مهارت های قرن بیست و یکم بیشتر بر یادگیری حرفه ای 
متمرکز بود. این دوره دارای باالترین میزان مش��ارکت در 
انجمن ه��ا، آزمون ها و ارزیابی ه��م دوره ای ها از یکدیگر 
بود. این دوره باالترین وابستگی به ارزیابی هم دوره ای ها 
ب��رای امتیازده��ی و باالتری��ن میزان مش��ارکت در ثبت 
عالمت)برای احراز هویت( و دارای یک برنامه تش��خیص 
هویت برای کس��انی بود که خواس��تار صدور گواهی دوره 
بودند. این داده ها حاکی از این اس��ت که این دوره موک 
از جهت کیفیت در سطح سایر موک های دانشگاه ملبورن 



قرار دارد و شاید از سطح باالتری از همبستگی و مشارکت 
پایدار برخودار است.  اما مقایسه با محدودیت هایی مواجه 
اس��ت. محک زدن ای��ن دوره با “موک های مش��ابه” که 
توسط س��ازمان های دیگر ارائه شده است، اساس بهتری 
ب��رای قض��اوت در مورد س��طح دوره، س��اختار جمعیتی، 
محتوای و رویکرد آموزش��ی دوره را فراهم می کند. برخی 
از این موارد در دسترس هستند، از جمله یک موک مشابه 
از اطالعات غیر اس��تاندارد که توس��ط موسس��ات دارای 
دسترس��ی آزاد به داده ها ارائه شده است)هو1 و همکاران، 
2014، دانش��گاه ادینبرگ2، 2013(. با این حال، به علت 
نبود توافق در مورد اینکه کدام داده ها باید معیار باش��ند یا 
چگونه نتایج باید تفسیر شود، و با نبود استاندارد واحد، این 

داده ها استفاده محدودی دارند.

ب��رای مث��ال، مالک ه��ای مش��ارکت در یک موک 
در مطالع��ات مختلفی مورد بررس��ی قرار گرفته اس��ت و 
"شاگردان" در دس��ته هایی از قبیل "شنونده"، "پنهان" و 

1. Ho 
2. Edinburg 



یا "غیر فعال" قرار گرفته اند)کزیلس1 و همکاران، 2013، 
س��یزل2، 2014، کوفرین3 و هم��کاران، 2014(. "عدم به 
پایان رساندن دوره" معموال به عنوان یک عامل ناخوشایند 
مطرح می ش��ود که از جهت مس��ائل فنی)به عنوان مثال 
دسترس��ی ضعیف به پهنای باند(، س��طوح انگیزه یا تعهد 
اولیه، مس��ائل ش��خصی)به عنوان مثال نداش��تن زمان(، 
ویژگی های دوره)مثال ارائه ضعیف، عدم در نظر داش��تن 
اهداف و مشکالت شخص و دوره( و مواردی از این قبیل 
قابل بحث اس��ت. اما اصطالحاتی ک��ه در چنین مواردی 
استفاده می شود)"شاگرد"، "ترک دوره"، "تکمیل"، "فارغ 
التحصیلی"، "درجه" و مواردی از این قبیل( ممکن اس��ت 
به بس��یاری از شرکت کنندگان در دوره آموزش و ارزیابی 
مهارت ه��ای قرن بیس��ت و یکم ارتباط چندانی نداش��ته 
باش��د. آیا ش��رکت کنندگان "از دوره خارج ش��ده اند"؟ یا 
رفتارهایی را که در س��ایر فعالیت های یادگیری حرفه ای 

1. Kizilcec 
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مانن��د حضور در کنفرانس، مطالعه حرفه ای یا ثبت نام در 
یک برنامه آموزش��ی یا یک دوره تکمیلی را از خود نشان 
می دهد؟ همانطور که در باال ذکر ش��د، بسیاری از شرکت 
کنندگان دوره آموزش و ارزیابی مهارت های قرن بیست و 
یکم از قبل دارای گواهی رسمی بودند. آیا به دست آورن 
مهارت، دانش، نگرش، درک و تخصص برای آنها مهم تر 
از کسب مدرک بوده است؟ آیا بهتر است شرکت کنندگان 
به عنوان ش��اگرد، دریافت کننده و یا به عنوان مش��ارکت 
کننده توصیف ش��وند؟ با توجه به میزان باالی فرایندهای 
گذرانده ش��ده توسط شرکت کنندگان، احتماال این چندان 
تعجب آور نیس��ت که تعداد کمی از مش��ارکت کنندگان 
به دنبال کس��ب مدارک و س��طوح باالتر باشند. مطالعات 
اخیر در مورد تفس��یر داده های موک)بریسلو و همکاران، 
2013، دی بوی��ر و همکاران، 2014( نش��ان می دهد که 
مفاهیمی مانند "ثبت نام"، "مش��ارکت"، "برنامه درسی" 
و "دس��تاورد" برای تحلیل موک ه��ا کفایت نمی کند و ما 
با این امر موافق هس��تیم. در بح��ث زیر، مفاهیم متناوبی 
بر اس��اس تجربه دوره آموزش و ارزیابی مهارت های قرن 



بیست و یکم مورد بررسی قرار می گیرند.

برآورد نرخ های درگیری شرکت کنندگان

ما موک را با نگاهی س��پری کردیم که "ترک دوره" 
الق��ا می کرد موک نیازهای افراد ثبت نام کننده را برآورده 
نکرده اس��ت. اکنون ما این دیدگاه را داریم که شرکت بنا 
به س��طح درگیری خود از مزایا برخوردار شده اند. تجزیه و 
تحلیل پلت فرم استاندارد مشتق از فایل های دانلود شده، 
تجزیه و تحلیل دقیق و به تصویر کشیدن سطوح درگیری 
مانند مش��اهده ویدئو، دس��تیابی به منابع، انجام آزمون ها 
و تکالی��ف، و مش��اهده بحث های انجم��ن را امکان پذیر 
می س��ازد. با این حال، تفس��یر این تحلیل ها ساده نیست. 
آیا یک س��اعت گوش سپردن به ویدئو و بازدید از انجمن 
با حضور در جلس��ه کنفرانس برابری می کند؟ آیا مطالعه 
منابع دوره با خواندن یک گزارش از یک مجله تخصصی 
برابری می کن��د؟ تعداد 18300 ثبت ن��ام کننده در دوره 
آموزش و ارزیابی مهارت های قرن بیس��ت و یکم احتماال 



صفح��ه مختص ثبت نام کنندگان را مطالعه یا مرور کرده 
کرده اند که تحقیق و یافته های آن را توضیح داده اس��ت. 
آی��ا به طور مث��ال می توان این را مع��ادل مطالعه چکیده 
یک مقاله دانس��ت؟ تقریبا 5000 ش��رکت کننده در دوره 
آموزش و ارزیابی مهارت های قرن بیست و یکم در طول 
چند هفته از طیف وس��یعی از ویدیوه��ا، فعالیت ها، منابع 
/ انجمن ها اس��تفاده کردند. این ممکن نش��انگر درگیری 
بیشتری در مقایسه با یک جلسه کنفرانس یا یک سمینار 
یا کارگاه باش��د. بیش از 1500 ش��رکت کنن��ده تکالیف 
مربوط به عم��ل حرفه ای را انجام دادند. در مجموع 920 
مورد گواهی موفقیت برای دوره تحصیالت تکمیلی الزم 
بود تا س��طح مطلوب حاصل گردد. این رقم نشان دهنده 
مقدار متناوب ثبت نام در هر سال در دوره های مربوط به 
تحصیالت تکمیلی اس��ت که در هر سال ارائه شده است. 
بیش از 400 نفر هزینه اندکی برای کس��ب گواهی معتبر 
پرداخت کردند حتی بدون این که تضمین کنند هزینه ای 
را متقبل خواهند ش��د. نتیج��ه می گیریم که نرخ درگیری 
باید مورد نظارت قرار گیرد، محاس��به و س��نجیده شود تا 



معلوم ش��ود که چ��ه چیزهایی را در خص��وص یادگیری 
حرفه ای ارائه می دهد و مش��خص ش��ود دوره آموزش و 
ارزیابی مهارت های قرن بیست و یکم در مقایسه با دیگر 
ان��واع یادگیری حرفه ای از چه وضعی برخودار اس��ت. در 

آینده این مسیر آغاز خود را شروع خواهد کرد. 

ب�رآورد مش�ارکت های یادگی�ری همتایان 
)یادگیری مشارکت کنندگان از یکدیگر(

ما اس��تدالل کردیم که شرکت کنندگان نقش مهمی 
در تدری��س ایفا می کنند و مش��ارکت آنها در فعالیت های 
یادگیری باعث ایجاد محاس��نی برای یادگیری می ش��ود. 
بنابراین، منطقی است که یادگیری دانشگاهی و یادگیری 
مش��ارکتی را در موک نظارت و ب��رآورد کنیم. تا آنجا که 
می توان بر اساس داده های تطبیقی در دسترس بیان کرد 
که یادگی��ری در دوره آموزش و ارزیابی مهارت های قرن 
بیست و یکم بیش��تر جمعی بوده است. به این ترتیب، به 
نظر می رس��د تعامل بین ش��رکت کنندگان قوت بیشتری 



نسبت به موک های دیگر داشته است. تعامل اغلب کیفیت 
باالیی داش��ت و بعضی از ش��رکت کنندگان تعهد چش��م 
گیری نس��بت به یادگیری مشارکتی داشتند. شاخص های 
تعامل شامل مشارکت در فعالیت های ارزیابی همتایان)15 
درصد از بازدیدکنندگان(، بررسی و مرور در انجمن ها)41 
درصد از بازدیدکنندگان( و ارس��ال نظرات در انجمن ها)به 
طور متوسط 78 درصد از پست های هر بازدید کننده( که 
همه نس��بت به دیگر موک ها در دانشگاه ملبورن و موک 
برگزار ش��ده مشابه در دانشگاه ادینبورگ در سطح باالیی 
قرار دارند)ادینبورگ 8 درصد مشارکت در ارزیابی همتایان 
و 65 پس��ت را برای هر بازدید کننده ثبت کرده اس��ت.( 
همچنی��ن آمار و ارقامی که ذکر ش��د، باالت��ر از مواردی 
اس��ت که در ایکس موک های هاروارد و MIT اس��ت که 
هدفشان توسعه حرفه ای مشارکت کنندگان بوده است)اما 
نه آموزش محور()هو و همکاران، 2014(. تجزیه و تحلیل 
دقیق ت��ر داده ها می تواند ویژگی های منحصر به فردی از 
رفتار دانش��گاهی و مش��ارکتی را از طریق نسبت گفتگو 
ب��ه جای مش��ارکت داوطلبانه، امتیازدهی ب��ه فعالیت هم 



دوره ای ها، مقادیر اختصاص ش��ده ب��ه منابع، ارقامی که 
ش��امل منابع و اظهار نظرها در خصوص ارزیابی همتایان 
است، و نسبت خواندن به نوشتن در انجمن ها را به دنبال 
داشته باشد)میلیگان، 2014(. شناخت مالک های مناسب 
برای درجه بندی میزان درگیری، برای توسعه توانمندی ها 
و به��ره برداری از موک ها از جمله دوره آموزش و ارزیابی 

مهارت های قرن بیست و یکم باید در مرکز توجه باشد.

برآورد ارزیابی  همتایان و خود ارزیابی

دوره آموزش و ارزیابی مهارت های قرن بیست و یکم 
یک مس��یر امیدوار کننده برای کشف ارتباط ویژه با عمل 
حرفه ای را برجس��ته کرد. ارزیابی همتایان و خود ارزیابی 
در موک ها به توان شرکت کنندگان برای ارزیابی عملکرد 
بر اس��اس یک اس��تاندارد حرفه ای بستگی دارد. تجزیه و 
تحلیل مقدماتی ارزیابی همتایان از یکدیگر و خود ارزیابی 
در دوره آم��وزش و ارزیاب��ی مهارت های قرن بیس��ت و 
یکم)مراجعه ش��ود به شکل 3( و یکی دیگر از موک های 



دانش��گاه ملبورن تغییرات فش��رده ای در ای��ن ظرفیت را 
نش��ان می دهد، هر چند که عوام��ل بیرونی)مثال عوامل 
فرهنگ��ی و زبانی( بدون تردی��د در این میان نقش دارند. 
ضروری اس��ت که س��رفصل های قوی تری برای کمک 
به ش��اگردانی که تحت تاثیر زب��ان، فرهنگ و یا عوامل 
تاثیرگذار دیگر قرار دارند لحاظ شود. ویژگی های تحلیلی 
موک ه��ا می توان��د برای ان��دازه گیری این تن��وع و ارائه 
بازخورد روندی به شرکت کنندگان استفاده شود. موک ها 
می تواند دربر دارنده داربست هایی)حمایت( با هدف رشد 
توانمندی شرکت کنندگان برای اجرای استانداردها باشد. 
این حمایت ها می توانند برای س��نجش قابلیت یک موک 
برای اعمال موفقیت خود ارزیابی و ارزیابی می توانند جنبه 
آموزشی داشته باشند. ما ایجاد اینگونه عوامل را به عنوان 
روش هایی برای مشارکت برای عمل حرفه ای و افزایش 

کارآیی موک پیشنهاد می کنیم. 



نتیجه گیری

ای��ن فصل از دوره آموزش و ارزیابی مهارت های قرن 
بیست و یکم در دانشگاه ملبورن به عنوان یک نمونه برای 
بررسی طیف وسیعی از مسائل مربوط به کارایی و عملکرد 
موک ها و نحوه ی فهم آنها اس��تفاده کرد. دوره آموزش و 
ارزیابی مهارت های قرن بیس��ت و یکم نوعی از پژوهش 
مش��ارکتی و درگیری برای متخصص��ان آموزش بود که 
عالقمن��د به آم��وزش و ارزیابی مهارته��ای پیچیده قرن 
21 با اس��تفاده از رویکرد توسعه ای بودند. این یک امکان 
دس��ت یابی ش��گفت آور جهانی به یک تجربه آموزش��ی 
مناس��ب و چند وجهی در رابطه با رش��د حرفه ای افرادی 
ک��ه با موک در راه های مختلف و س��طوح متفاوت درگیر 
بودند را فراهم کرد.  به نظر می رسد که احتماال بعضی از 
شرکت کنندگان در س��طح باالیی تفکر خود درباره عمل 
را گسترش داده اند. تعداد قابل توجهی از شرکت کنندگان 
به عنوان راهنم��ای یادگیری هم دوره ای های خود ظاهر 
ش��دند. ما متوجه ش��دیم که موک یک محیط آموزش��ی 
بسیار متفاوت است و ما تجربه خود را به عنوان اولین قدم 



در ایج��اد موک هایی برای یادگیری حرفه ای می بینیم. ما 
استدالل می کنیم که قدرت یادگیری متفاوت در موک ها 
از ترکیب سه بخش تشکیل شده است: تیم دوره متشکل 
از متخصصین، ی��ک پلت فرم دیجیتال که به طور مداوم 
س��ازماندهی یادگی��ری و بازخورد ب��رای یادگیرندگان را 
فراه��م می کند، و توانمندی های تدریس همتایان در یک 
گروه واجد ش��رایط، متخصص و دانش��گاهی از ش��رکت 
کنندگان اس��ت. قابلی��ت یادگیری در ی��ک موک زمانی 
فراگیر خواهد ش��د که س��هم آموزشی هر کدام از این سه 
مورد به کار گرفته و با هم هماهنگ ش��وند. ما اس��تدالل 
می کنیم ک��ه یادگیرندگان در یک موک به یک مجموعه 
پیچیده اما مش��خص از مهارت ها به عنوان "متخصص" 
در ایجاد یادگیری خود در موک نیاز دارند. معلوم ش��د که 
این مهارت ها توس��ط بسیاری از ش��رکت کنندگان مورد 
توجه واقع نمی شود و این مهارت ها از مهارت های عادی 
یادگیری در آم��وزش عالی متمایز هس��تند. مهارت های 
یادگیری در موک بیش��تر با مهارت ه��ای یادگیری قرن 
بیس��ت و یکم که به طور فزاینده ای ب��رای زندگی و کار 



در عصر دیجیتال الزم هس��تند، در یک مس��یر می باشند. 
بنابراین، موک ها هم می توانند فرصت برای توس��عه این 
مهارت ه��ا در بین ش��رکت کنن��دگان ایج��اد کنند و هم 
موجب نا امیدی برای کس��انی شوند که این مهارت ها را 
ندارد. ما نتیجه می گیریم که طراحی موک باید این نیازها 
را ایجاد و تقویت کند. اس��تدالل ما این است که موک ها 
یک آزمایشگاه جدید برای کشف رویکردهای جدید ادغام 
ارزیابی و یادگیری هستند. رویکردهای توسعه ای ارزیابی 
دارای پتانس��یل هایی برای اعم��ال ارزیابی با ثبات، معتبر 
و س��ازنده به لحاظ آموزش��ی دارند. موک ها)با اطالعات 
دیجیتال که می تواند از منابع متنوع گرفته ش��ود، از جمله 
ارزیاب��ی مبتنی بر تکنولوژی، خ��ود ارزیابی و ارزیابی هم 
دوره ای ها که ب��ه موقع و مفید ب��رای یادگیرندگان ارائه 
می شود( برای عملی کردن رویکردهای توسعه ای ارزیابی 
بس��یار مناسب هستند. تمایز سنتی بین ارزیابی و آموزش، 
بی��ن ارزیابی تکوینی و تراکمی در موک معموال تصنعی و 
ناکارآمد اس��ت و می تواند نادیده گرفته شود. تاکید باید بر 
درجه بندی و تمایز بین امتیازات و ارزیابی و ارائه بازخورد 



به ش��رکت کنندگان ب��رای بهبود و به تصویر کش��اندن 
پیش��رفت یادگیری آنها باشد. ما فهمیدیم که قضاوت در 
مورد عملکرد موک نیازمند بازنویسی معیارهای عملکردی 
است که در شکل های سنتی و متداول آموزش و پرورش 
استفاده می شود. معیارهای مناسب برای قضاوت "عادی" 
در خصوص دوره ه��ای فراگیر یا از دور در حیطه آموزش 
عالی مناسب نیستند. ما تعدادی از شاخص های عملکردی 
را مش��خص کرده ایم که می  توانند برای موک مناسب تر 
باشد، از جمله سطح مشارکت، سطوح یادگیری همتایان، 
و کیفیت ارزیابی همتایان و خود ارزیابی. انتظار می رود در 
دروه بعدی این موک بر طیف وسیعی از پیشنهادات عملی 
ناظران و ش��رکت کنندگان برای حمایت بهتر از یادگیری 
حرفه ای توجه ش��ود، به استدالل این فصل پیرامون آنچه 
انتظ��ار می رود در موک ه��ا از نظر آم��وزش، یادگیری و 
ارزیابی متفاوت باش��د، و نیز تحقیق��ات در حال انجام در 
دانشگاه ملبورن توجه ش��ود. اصلی ترین عواملی که باید 
تدوین شوند شامل: یادگیری نحوه صورت بندی مطلوب 
س��ه منبع آموزش در دوره آموزش و ارزیابی مهارت های 



قرن بیس��ت و یکم، چگونگی رشد بهتر مهارت یادگیری 
الزم برای تبدیل شدن به یک یادگیرنده متخصص موک، 
و نحوه حمایت اس��تفاده مولد از انجمن ها و مشارکت در 
فعالیت ه��ای یادگی��ری. ما باید به س��مت ی��ک رویکرد 
توسعه ای برای ارزیابی حرکت کنیم، از جمله آزمون های 
آزمایشگاهی و ارزیابی های همتایان که به منظور پیشرفت 
اعم��ال می ش��وند تا قضاوت های بهتر توس��ط ش��رکت 
کنندگان از یادگیری خود و هم دوره ای ها انجام ش��ود و 
حمایت های قابل اعتم��ادی انجام گیرد. ما باید چگونگی 
ارزیابی کیفیت دوره آم��وزش و ارزیابی مهارت های قرن 
بیس��ت و یکم را بررس��ی کنیم، از جمل��ه در نظر گرفتن 
اینکه چگونه نرخ درگی��ری باید برای موک های آموزش 
حرفه ای تعریف شود، و میزان بهره وری آموزشی و اعتبار 
ارزیابی همتایان و خود ارزیابی ها مش��خص ش��ود. ما به 
این نکته خوش بین خواهیم ماند که موک ها می توانند و 
باید نقش مهمی در یادگی��ری تخصصی افراد - از جمله 
معلمان- داش��ته باشند و این که موک ها از جمله دوره ای 
که در این فصل مورد بحث قرار گرفت، پتانس��یل زیادی 



دارد که کشف نشده اند. 

واژه های کلیدی و تعاریف آنها

مهارت ه�ای قرن بیس�ت و یکم: چه��ار مهارت: 
روش ه��ای تفکر)خالقی��ت، تفکر انتقادی، حل مس��ئله، 
تصمی��م گی��ری و یادگی��ری(، روش ه��ای کار)ارتباط و 
همکاری(، ابزارهای کار)تکنولوژی اطالعات و ارتباطات و 
سواد اطالعاتی( و مهارت برای زندگی در دنیا )شهروندی، 

زندگی و کار، و مسئولیت پذیری شخصی و اجتماعی(.

پروژه آموزش و ارزیابی مهارت های قرن بیست 
و یک�م: یک تالش تحقیقاتی بین المللی با هدف تجهیز 
ش��اگردان به مهارت هایی برای موفقیت در محل کار در 
قرن بیس��ت و یکم است. پروژه ATC21S روش هایی را 
برای ارزیابی مهارت ها با تاکید بر حل مس��ئله مشارکتی 

ایجاد کرده است. 

 معیارهای ارزیابی: آماره ها یا شاخص های دیگری 



ک��ه دارای تعریف و رون��د متداول ب��رای انطباق پذیری 
هس��تند و از این رو برای مقایس��ه نمونه های مختلف در 

یک کالس استفاده می شوند. 

کورسرا: کورس��را یک ش��رکت تکنولوژی آموزشی 
اس��ت که با دانشگاه ملبورن همکاری می کند و از طریق 
آن دانش��گاه در س��ال 2013 و 2014 موک هایی را ارائه 
کرده است. کورسرا توس��ط استادان علوم کامپیوتر، آندرو 

نگ و دافن کولر1 از دانشگاه استنفورد تاسیس شد. 

رویکرد توس�عه ای ب�ه آم�وزش و ارزیابی: یک 
رویکرد به آموزش و یادگیری که نشان می دهد شاگردان 
دان��ش و مهارت های خ��ود را از طری��ق فرآیند تکامل و 
از طریق تعامل در فعالیت های یادگیری کس��ب می کنند. 
معلم��ان برنامه ه��ای مداخل��ه ای را بر اس��اس آنچه که 
ش��اگردان می دانند و می توانند انجام دهند قرار می دهند 
تا از پیشرفت مهارت های رشد فکری و اجتماعی مطمئن 

شوند. 

1. Andrew Ng and Daphne Koller



یادگیرن�ده خ�ود گ�ردان: یادگیرنده خ��ود گردان، 
یادگیری خود را تحت کنترل دارند، انگیزه برای یادگیری 
خ��ود ایجاد می کنند و می توانن��د به طور خودمختار عمل 
کنند. آنه��ا دارای مهارت فراش��ناختی و راهبردهای خود 
ارزیاب��ی و یادگیری هس��تند که آنها را قادر می س��ازد تا 

یادگیری خود را نظارت و هدایت کنند. 

 ثب�ت عالمت: یک امکان قابل دسترس��ی در برخی 
دوره های کورس��را که از از الگوهای دستکاری کلیدی و 
ویژگی ه��ای دوربین دیجیتال برای ش��ناخت هویت یک 

شرکت کننده در فعالیت های آنالین استفاده می کند. 



فصل 2 : 

تضمین کیفیت برای دوره های آنالین 
آزاد انبوه: سازندگی چیزهای جدید بر 

پایه چیزهای قدیمی

والز1  )دانشگاه تاسمانیا، استرالیا(
جونی کولدر2 )دانشگاه تاسمانیا، استرالیا( 
کارولین کینگ3 )دانشگاه تاسمانیا، استرالیا(

 سارا بوث4 )دانشگاه تاسمانیا، استرالیا(
دیوید سادلر5 )دانشگاه تاسمانیا، استرالیا(

1. Walls
2. Jo-Anne Kelder
3. Carolyn King
4. Sara Booth
5. David Sadler



چکیده

چارچ��وب تضمی��ن کیفیت س��ازمانی، ام��کان ارائه 
سیس��تماتیک گزارش های دوره های سنتی آموزش عالی 
را براس��اس اس��تانداردهای مورد توافق، میسر می سازد. 
ب��ا این وجود، توانایی آنها ب��رای ارزیابی کیفیت موک به 
طور عمیق مورد بررس��ی قرار نگرفته اس��ت. این فصل، 
تضمین کیفیت برای دوره های آنالین آزاد انبوه: س��اختن 
چیزه��ای جدید بر پایه چیزه��ای قدیمی، ابعاد جدیدی از 
یادگی��ری و آم��وزش را که موک ها ارائ��ه می دهند و نیز 
محدودیت ه��ای چارچوب های موج��ود را مطرح می کند. 
بعضی از مولفه های موک ها شبیه دوره های سنتی هستند 
و از این رو قس��مت های چارچوب تضمین کیفیت به طور 
مس��تقیم در موک ها اعمال می شوند، اما آنها توان اتصال 
بدون محدودیت به یادگیری آزاد و یک پلت فرم آموزشی 
جهان��ی را ندارن��د. این فص��ل، اولین موک در دانش��گاه 



تاس��مانیا )فهم دمانس( را مورد اس��تفاده قرار داده است. 
ابعاد ویژه تضمین کیفیت موک در یک چارچوب فش��رده 
ارائه ش��ده است که دروه فهم دمانس قابل ترسیم باشد تا 
س��ودمندی آن در بخشی که از این شیوه جدید آموزشی- 
یادگیری اس��تفاده شده است، مش��خص گردد. این فصل 
در ادامه به تفس��یر تقابل جدید و قدیم می پردازد )مسائل 
مربوط به سیاست در طراحی موک ها بر اساس موضوع " 

مقایسه اساسی مسائل کیفیت " (. 

 مقدمه

مق��ررات آموزش عالی در اس��ترالیا تازه نیس��ت اما از 
تغییرات برق آس��ای ده سال گذش��ته در انگلستان الهام 
گرفته است، در اس��ترالیا الزامات یک عامل کلیدی است 
که چش��م ان��داز آموزش عال��ی را ش��کل می دهد. بدون 
مقررات مناس��ب، استدالل می شود که ش��اگردان اندکی 
از موسس��ه هایی ک��ه برنامه ه��ای با کیفی��ت پایین ارائه 
می دهن��د، اس��تقبال می کنن��د. حتی اگر کیفی��ت داخلی 


